P.P.H.U “TRAK-MET” Zbigniew Skillandat
Chrobrego 27/29, 11-300 Biskupiec
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PF - 1® - Utilaj de tivit cu 1 panza circular mobila
Producator TRAK-MET – Polonia

DATE TEHNICE :
- Putere motor: 4,7 kW
- Viteza reglabila de deplasare a capului de taiere : 0 – 30 ml/min
- Lungime maxima de taiere: 6 metri liniari
- Lungime minima de taiere : 0.7 metri liniari
- Inaltimea maxima de taiere : 65 mm

PRET UTILAJ (punere in functiune si instruire personal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 Euro
*NOTA
Toate utilajele sunt noi si sunt configurate dupa necesitatile fiecarui client in parte.
Facturarea se face in Polonia, fiind factura externa si nu implica TVA.
Transportul, montajul, punerea in functiune, instruire personal, service, incluse in preturile afisate.
Suportul tehnic, realizat cu 3 echipe de ingineri tehnici, in Romania, specializati in acest domeniu.
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta sau intra pe siteul www.trak-met.ro
Cu stima si drag de lemn,

TRAK-MET Romania
Strada Regele Ferdinand, Nr.22,
Cluj-Napoca (cod postal: 400110)
Birouri Cluj HUB - Etaj 3
Fix: 0374.917.777
Fax: 0374.096.000
Email: office@trak-met.ro

Consilier tehnic TRAK-MET Romania
Ing. Cosmin Moise
0747-097.886
cosmin.moise@ymail.com

www.trak-met.ro

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

VALABILITATE OFERTA:

Pe toata perioada anului 2018

MONTAJ:

Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția
acestora toate mijloacele necesare realizării montajului

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE:

Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția
acestora toate mijloacele necesare realizării montajului

INSTRUIRE:

Realizată de 1 inginer al furnizorului

CONDIȚII DE PLATĂ:

30% avans – 70% la livrare

TERMEN DE LIVRARE:

8 - 10 saptamani de la plata avansului

GARANTIE:

Ca o dovada de buna calitate si constructie a sistemului, garantia normala e prevazuta
pentru 12 luni cu obligatia de a repara sau inlocui materialele care sunt defecte.
Garantia se pierde in cazul unei exploatari necorespunzatoare a sistemului sau din cauza unei
intretineri necorespunzătoare

EXCLUDERI GENERALE:

Cazarea și masa tehnicienilor pe perioada montajului
Macara sau eventual alte mijloace de ridicare necesare montajului
O echipă de 1 mecanic, 1 electrician și un motostivuitor care să fie la dispoziția tehnicienilor
Lucrari de zidarie sau de ferestre, conexiuni de apa, pneumatice sau electrice între panoul
electric și motoare sau utilități
Proiectarea si executia instalatiilor de servicii: apa, aer comprimat
Sisteme de extragere a impuritatilor din materia prima, ce pot dauna/deteriora partile cele
mai sensibile si/sau supune instalatiile la uzura
Sisteme de tratare a aerului la iesire din cicloane
Orice element ce nu este specificat in oferta tehnică de mai sus.

