
Vybrané sestavy produkt� Nederman pro odsávání výfukových plyn� 2016
Uvedené ceny jsou v K� bez DPH platné pro koncového zákazníka v roce 2016.
Spole�nost Nederman si vyhrazuje právo na zm�nu cen v pr�b�hu roku v d�sledku zm�ny cen vstup�.
P�ípadnou zm�nu sortimentu nebo cen Vám p�edem oznámíme.

Obrázek Popis a objednací �íslo Cena bez DPH

Kompletní jednoduchá odsávacího sada pro osobní vozidla

Odsávací sada z p�íruby Ø100mm, konzoly, hadice NTP 5m Ø100mm a zav�šení (20813163), 

3f ventilátor N10 0,55kW 380V (14521621), 3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016) 27 610,-

št�rbinová odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø75mm (20866461)

obj. �. za kompletní sestavu KOS 100/5

Kompletní jednoduchá odsávacího sada pro osobní vozidla

Odsávací sada z p�íruby Ø100mm, konzoly, hadice NTP 7,5m Ø100mm, zav�šení, 3f ventilátoru N10 0,55kW 380V a

násuvná odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø100mm (20814063), 27 071,-

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016)

obj. �. za kompletní sestavu KOS 100/7,5

Kompletní jednoduchá odsávacího sada pro nákladní vozidla

Odsávací sada v�. p�íruby Ø150mm s konzolou, hadice NTP 5m Ø150mm a zav�šení (20814563) 

št�rbinové hubice pro výfuky nákladní max Ø125mm, dvojitý max 150x80mm (20866661), 3f ventilátoru N16 0,55W 380V (14510521) 32 491,-

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016)

obj. �. za kompletní sestavu KOS 150/5

Kompletní emisní odsávacího sada pro osobní vozidla

Kompletní odsávací jednotka výfukových plyn� doporu�ená pro m��ení emisí osobních vozidel: 39 812,-

odsávací sada v�. p�íruby Ø150mm s konzolou, hadice NTP 5m Ø150mm a zav�šení (20814563)

3f ventilátor N24 0,9 kW (14510422), výškov� stavitelný odsávací trychtý� - nutné pro emise V6-V12 mot. (CZ 151)

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000025)

obj. �. za kompletní jednotku EMISE PKW

Kompletní emisní odsávacího sada pro nákladní vozidla

Kompletní odsávací jednotka výfukových plyn� doporu�ená pro m��ení emisí nákladních vozidel:

p�ípojka na ventilátor plast Ø200 (10372629), 3f ventilátor N40 2,2 kW (14510123), hadice NR-CP 5 m, Ø 8“ (200 mm) (20810762) 69 368,-

v�. nást�nné konzole (14510226), výškov� stavitelný odsávací trychtý� pro výfuky LKW (CZ 201)

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000063)

obj. �. za kompletní jednotku EMISE LKW



Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro osobní vozidla s 5 m hadicí

Odsávací buben 865 krátký s hadicí NTP Ø100 L=5m (20810265), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521),

konzole ventilátoru upevn�na na buben (20373556), motorový spoušt�� ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), 40 369,-

pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojvýfuky 150x110mm (20802561),

obj. �. za kompletní jednotku BUBEN 100/5

Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro osobní vozidla se 7,5 m hadicí

Odsávací buben 865 krátký s hadicí NTP Ø100 L=7,5m (20810365), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521),

konzole ventilátoru upevn�na na buben (20373556), motorový spoušt�� ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016),

pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojvýfuky 150x110mm (20802561), 46 595,-

obj. �. za kompletní jednotku BUBEN 100/7,5

Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro osobní vozidla se 10 m hadicí

Odsávací buben 865 šíroký s hadicí NTP Ø100 L=10m (20811265), ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521),

konzole ventilátoru upevn�na na buben (20373556), motorový spoušt�� ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016),

pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojvýfuky 150x110mm (20802561), 48 391,-

obj. �. za kompletní jednotku BUBEN 100/10

Sestava odsávacího bubnu s motorickým navíjením pro osobní vozidla s 10 m hadicí

Odsávací buben 865 motorický Ø100 široký s koncovými spína�i (20802665), hadice NTP Ø100 L=10m (20805362), 

ventilátor N16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521), konzole ventilátoru upevn�na na buben (20373556),

motorový spoušt�� ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016), 91 035,-

pryžová koncovka s vnit�ním uchytávacím mechanizmem pro zabudované výfuky max 240x65mm (20867261),

obj. �. za kompletní jednotku BUBEN MOT 100/10

Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro nákladní vozidla se 7,5 m hadicí (do 1000 m3/hod)

Odsávací buben 865 Ø150 široký s klapkou (20804265), hadice NTP Ø150mm L=7,5 m (20805762), stop zarážka Ø150 (20344476),

ventilátor N 16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521),

konzole ventilátoru upevn�na na buben (20373556), 61 252,-

motorový spoušt�� ventilátoru N16 s proudovou ochranou (50000016),

koncovka pro HCV s ochrannou m�ížkou a mechanismem upnutí na výfuk 150mm (20805961)

obj. �. za kompletní jednotku BUBEN 150/7,5-16

Sestava odsávacího bubnu s pružinovým navíjením pro nákladní vozidla se 7,5 m hadicí (nad 1000 m3/hod)

Odsávací buben 865 Ø150 široký s klapkou (20804265), hadice NTP Ø150mm L=7,5 m (20805762), stop zarážka Ø150 (20344476),

ventilátor N24, 3f x 400 V, výkon 0,9 kW (14510422), 65 433,-

konzole ventilátoru upevn�na na buben (20373556),

motorový spoušt�� ventilátoru N24 s proudovou ochranou (50000025),

koncovka pro HCV s ochrannou m�ížkou a mechanismem upnutí na výfuk 150mm (20805961),

obj. �. za kompletní jednotku BUBEN 150/7,5-24



Kompletní odsávacího kolejnice pro osobní vozidla (3 v �ad� - 1 odsávací vozík)

Odsávací kolejnice délky 7,5 m (20916220), horní p�ipojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), 

odsávací vozík 920/400 s klapkou bez balanceru s hadicí NTP 5m, Ø4” (100) a záv�šením koncovky (20915720),

pryžová koncovka s klapkou a rukojetí, pro dvojvýfuky 150x110mm (20802561), 71 232,-

3f ventilátor N16  0,55kW (14510521) s nást�nnou konzolou (14510126) - umíst�ní dle pot�eby,

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní p�ípojka na ventilátor Ø200mm (10372629)

obj. �. za kompletní jednotku 920/400-7,5

Kompletní odsávacího kolejnice pro osobní vozidla (5 v �ad� - 2 odsávací vozíky)

Odsávací kolejnice 12,5 m (20916420), horní p�ipojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), 

2x odsávací vozík 920/400 s klapkou bez balanceru s hadicí NTP 5m, Ø4” (100) a záv�šením koncovky (20915720),

2x pryžová koncovka s klapkou a rukojetí, pro dvojvýfuky 150x110mm (20802561), 106 224,-

3f ventilátor N16, 0,55kW (14510521) s nást�nnou konzolou (14510126) - umíst�ní dle pot�eby, 

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní p�ípojka na ventilátor Ø200mm (10372629)

obj. �. za kompletní jednotku 920/400-12,5

Kompletní odsávacího kolejnice pro nákladní vozidla nebo vozidla v pohybu (2 odsávací vozíky)

Odsávací kolejnice 17,5 m (20916620), horní p�ipojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), 

2x odsávací vozík 920/1500 s balancerem, klapkou a zav�šením, s hadicí NR-CP 5m, Ø6” (150) (20914020), 

2x pryžová koncovka pod úhlem 60° s klešt�ma, max 200x100mm (20805761), 199 579,-

3f ventilátor N24, 0,9kW (14510422) s nást�nnou konzolou (14510126) - umíst�ní dle pot�eby, 

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000025), vstupní p�ípojka na ventilátor Ø200mm (10372629)

obj. �. za kompletní jednotku 920/1500-17,5

Kompletní odsávacího kolejnice s teleskopickým ramenem a bezdotekovou koncovkou pro osobní vozidla

Odsávací kolejnice délky 7,5 m (20916220), horní p�ipojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), 

odsávací vozík 920/1500 s teleskopickým ramenem, balancerem a bezdotekovou univerzální koncovkou (20808064), 106 414,-

3f ventilátor N16  0,55kW (14510521) s nást�nnou konzolou (14510126) - umíst�ní dle pot�eby,

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní p�ípojka na ventilátor Ø200mm (10372629)

obj. �. za kompletní jednotku 920/1500 touchless 1

Kompletní odsávacího kolejnice s 2x teleskopickým ramenem a bezdotekovou koncovkou pro osobní vozidla

Odsávací kolejnice délky 15 m (20916520), horní p�ipojení ventilátoru na kolejnici Ø200 (20374246), 

2x odsávací vozík 920/1500 s teleskopickým ramenem, balancerem a bezdotekovou univerzální koncovkou (20808064), 187 076,-

3f ventilátor N16  0,55kW (14510521) s nást�nnou konzolou (14510126) - umíst�ní dle pot�eby,

3f spína� ventilátoru s proudovou ochranou (50000016), vstupní p�ípojka na ventilátor Ø200mm (10372629)

obj. �. za kompletní jednotku 920/1500 touchless 2



Nejpoužívan�jší koncovky dle typu výfuku

št�rbinová odsávací hubice pro výfuky osobní max Ø75mm (20866461) 3 418,-

pryžová koncovka s klapkou a rukojetí pro dvojvýfuky 150x110mm (20802561) 4 000,-

 pryžová koncovka pod úhlem 60° s klešt�ma max 150x75mm (20805561) 8 041,-

koncovka s vnit�ním roztahovacím mechanizmem pro vestav�né a zapušt�né výfuky 240x(35-70)mm (20867261) 6 738,-

koncovka pro HCV s ochrannou m�ížkou a mechanismem upnutí na výfuk max 150mm (20805961) 8 755,-

koncovka pro HCV pod úhlem 60° s klešt�ma max 200x100mm (20805761) 10 092,-


