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

[2015] WÓZEK WIDŁOWY LINDE H80D-1100 DIESEL 8ton/1100 klima,
osprzęty i maszty do wyboru
Numer oferty: S825
Cena: 249000 netto + VAT
Typ:

Wózki widłowe

Producent:

Linde

Rok produkcji:

2015

Motogodziny:

13950

Udźwig:

8000

Wys. podnoszenia: 405 cm
Układ bieżny:

Koła

Rodzaj paliwa:

Diesel

Dodatkowe wyposażenie:
, Klimatyzacja
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. Dziś odnawiamy i eksportujemy wózki do takich krajów jak Niemcy, Bułgaria,
Ukraina, Rosja, Maroko. Nasze maszyny pochodzą głównie z Niemiec, Holandii, Francji.
Standard przygotowania wózka:
- wózek wydawany jest w stanie takim jak na zdjęciach, zapraszamy do wizyty i osobistych oględzin
Wyposażenie i opcje jego zmiany:
- opony pełne (superelastyczne), używane, czarne w cenie; nacięcie opon w cenie (inne warianty opon wg
indywidualnej wyceny)
- maszt standardowy w cenie - podnoszenie 4m lub inny dostępny; maszt z triplex wolnym skokiem podnoszenie 5,1m lub 7,1m - dopłata 40000 zł netto
- widły 1800mm - pozostałe wg indywidualnej wyceny
- osprzęt - wg indywidualnej wyceny - przesuw boczny ok. 20000 zł netto; pozycjoner używany ok. 30000 zł
netto; pozycjoner nowy ok. 50000 zł netto
- pełna kabina z ogrzewaniem
Transport:
- szacunkowy koszt wysyłki wózka spedycją (TIR) do dowolnego miejsca w Polsce wynosi ok. 1500-2000 zł
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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
NIP 966-011-21-41
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