
CENÍK torbo® PŘÍSTROJŮ 
výchozí předpoklady: 

• dosud vydané ceníky pozbývají platnosti 

• ceny uvedeny v Kč brána skladu prodejce Praha, dovoz do sídla kupujícího zdarma 

• ceny uvedeny bez DPH 

• ceny jsou uvedeny včetně základního příslušenství a ochranných pomůcek, které tvoří:  

o tryskací hadice - 20 m, koncový tryskací kus s držákem trysky - 2,5 m, koncová Venturiho tryska 

o elektrický prodlužovací kabel - 25 m, dálkové ovládání se spínacím magnetem 

o připojovací vodovodní hadice 3/4" - 20 m 

o připojovací tlakovzdušná hadice 1" (5/4“) - 10 m 

o přepadová hadice 6/4" - 5 m  

o helma s dvojitým krytem obličeje, chrániče sluchu a respirátor 

o sada základního nářadí a injekční pročišťovací hadička 

o CE dokumentace, návody v českém jazyce, podrobné zaškolení obsluhy 

• V uvedených cenách je zahrnuta doprava na jakékoliv místo v ČR. 

• Právo úpravy cen vyhrazeni. Konečná kupní cena může být upravena dle momentálně platného 

devizového kurzu 

torbo® ceny platné od 01/2020  

Základní řada 

Kotel Přístroje řady „S“ Přístroje řady „U“ 

torbo® M – přípoj tlakového vzduchu 1“ 

80 l torbo® Micro 360.540,- Kč   

120 l torbo® Junior; 1,0“ 420.490,- Kč   

torbo® L – přípoj tlakového vzduchu 1,5“ 

120 l torbo® Junior; 1,5“ 428.381,- Kč torbo® Junior U; 1,5“ *) 471.967,- Kč 

240 l torbo® 240; 1,5“  520.644,- Kč torbo® 240 U; 1,5“ *) 565.606,- Kč 

torbo® XL – přípoj tlakového vzduchu 2“ 

240 l torbo® 240; 2,0“ 554.531,- Kč torbo® 240 U; 2,0“ 599.493,- Kč 

320 l torbo® 320; 2,0“ 610.631,- Kč torbo® 320 U; 2,0“ 654.218,- Kč 

torbo® XLS – přípoj tlakového vzduchu 2“, přídavné dávkování abraziva 

240 l torbo® 240; 2,0“ 583.131,- Kč torbo® 240 U; 2,0“ 628.093,- Kč 

320 l torbo® 320; 2,0“ 639.231,- Kč torbo® 320 U; 2,0“ 682.818,- Kč 

50 l torbo® SoftLine XS Cena na vyžádání   

50 l torbo® SoftLine S Cena na vyžádání   

Všechny přístroje lze na přání a za příplatek vybavit ovládací skříní z nerez plechu 

Přístroje řady S lze na přání a za příplatek vybavit dálkovým ovládáním DO U15/2 

Na přání a za příplatek lze dodat přístroje v provedení pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - 

certifikát ATEX verze S (provedení Ex II K2 a nebo b T6 85o/GD) - pouze ve spojení s nerez-skříní a 

pneumatickým ovládáním – cena na vyžádání 
 

Nadstandardní vybavení torbo® přístrojů 

Dávkovač inhibitoru – torbomix U 41.467,- Kč**) 

Dávkovač inhibitoru – torbomix S 38.475,- Kč**) 

Ceny dalších přístrojů 

torbocar AC30 (torbo® M80, kompresor Kaeser 3,1 m3/min) 1,122.345,- Kč 

torbocar AC50 (torbo® L120, kompresor Kaeser 5,0 m3/min) 1,265.839,- Kč 

torbocar AC84 (torbo® XL240, kompresor Kaeser 8,4 m3/min) 1,910.831,- Kč 

 

*) po dohodě s výrobcem 

**) ceny bez montáže 

Dle momentálních možností nabízí výrobce i přístroje použité a repasované 

 

 


