Oferta ważna do 2022-01-25
lub do wyczerpania zapasów

[2007] WÓZEK ELEKTRYCZNY Linde E10 1t triplex, bateria używana,
prostownik
Numer oferty: S624
Cena: 18500 netto + VAT
Typ:

Wózki widłowe

Producent:

Linde

Rok produkcji:

2007

Motogodziny:

5400

Udźwig:

1000

Wys. podnoszenia: 530 cm
Układ bieżny:

Koła

Rodzaj paliwa:

Elektryczny

Dodatkowe wyposażenie:
Brak dodatkowego wyposażenia
Opis:
Nasz serwis działa od 1999 roku. Od małej firmy, wyodrębnionej z upadających Zakładów Bawełnianych
FASTY, urośliśmy do rangi największego lokalnego (nieautoryzowanego) serwisu Linde w regionie
północno-wschodniej Polski. Z czasem nauczyliśmy się tak przygotowywać wózki, że zaczęliśmy je
sprzedawać na terenie całej Polski oraz zagranicę. Obsługujemy największe firmy w regionie, prowadzimy
wynajmy długo- i krótkoterminowe. W ofercie mamy ponad 50 maszyn. Większość z nich pochodzi z
Niemiec, Holandii, Francji.
Standard przygotowania wózka:
- wózek jest odmalowany i wyczyszczony
- silnik i pompy wózka są sprawdzone, wózek jest gotowy do pracy od momentu dostarczenia
- bateria używana, sprawdzona
- prostownik w komplecie
- maszt triplex z wolnym skokiem - podnoszenie ok. 5300mm
- widły 1150mm (możliwość wymiany na dłuższe wg indywidualnej kalkulacji)
- półkabina
- wersja bez przesuwu - dodanie przesuwu na elektrozaworze - 2000-3000 zł netto
- rejestracja wózka na klienta w Urzędzie Dozoru Technicznego (wózek będzie zarejestrowany w urzędzie
UDT, pod który podlega klient)
Transport:
PW Widlak Wojciech Rynkiewicz, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok
Dział Handlowy: tel.696 087 776, handlowy@widlakbialystok.pl
widlakbialystok.pl

- szacunkowy koszt wysyłki wózka spedycją (TIR) do dowolnego miejsca w Polsce wynosi ok. 1500-2000 zł
netto (przy odległościach poniżej 200km od Białegostoku koszty są mniejsze)
- do rozładunku wózka potrzebna jest rampa (w przypadku braku proszę skorzystać z pomocy drogowej wózek zjedzie na lawetę pomocy, a później na ziemię)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIDLAK
Białystok
ul. Przędzalniana 8
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