Oferta ważna do 2022-08-21
lub do wyczerpania zapasów

[2016] Wózek widłowy Linde H50D diesel 5t przesuw
Numer oferty: S956
Cena: 135000 netto + VAT
Typ:

Wózki widłowe

Producent:

Linde

Rok produkcji:

2016

Motogodziny:

11200

Udźwig:

5000

Wys. podnoszenia: 0 cm
Układ bieżny:

Koła

Rodzaj paliwa:

Diesel

Dodatkowe wyposażenie:
Brak dodatkowego wyposażenia
Opis:
Nasza firma działa od 1999 roku. Z małej, kilkuosobowej firmy urośliśmy do rangi największego lokalnego
(nieautoryzowanego) serwisu wózków Linde w regionie północno-wschodniej Polski.
Nasze wózki przygotowujemy pod klienta końcowego. Są one przeserwisowane, odmalowane i gotowe do
pracy w momencie dostarczenia do klienta. Przygotowanie wózka z uwzględnieniem specyfikacji klienta
zajmuje nam zazwyczaj ok. 3-4 tygodnie od wpłaty zaliczki.
Standard przygotowania wózka:
- wózek jest sprawny, bez przecieków, gotowy do pracy w momencie dostarczenia
- wózek jest odmalowany i wyczyszczony
- wózek jest po przeglądzie ogólnotechnicznym (wymieniony olej silnikowy, filtry, rozrząd)
- silnik wózka jest sprawdzony pod kątem przecieków, remontujemy silniki, które tego wymagają
- elektryka i elektronika wózka jest sprawdzona i działająca
- rejestrujemy wózek na klienta w Urzędzie Dozoru Technicznego - wózek będzie zarejestrowany w urzędzie
UDT, pod który podlega klient; termin UDT ustala inspektor (może to wpłynąć na termin wydania wózka)
- na wózek udzielamy 1-miesięcznej gwarancji
Wyposażenie i opcje jego zmiany:
- opony pełne (superelastyczne), używane, czarne w cenie; nacięcie opon w cenie (inne warianty opon wg
indywidualnej wyceny)
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- maszt standardowy - w cenie możliwość wymiany masztu na standardowy o innej wysokości (pod
warunkiem jego dostępności); wymiana na maszt z wolnym skokiem (duplex, triplex) od 12 000 zł netto (cena
uzależniona od wysokości podnoszenia i dostępności masztu)
- widły 1200mm - pozostałe wg ind- półkabina (szyba przód, bez drzwi); dopłata do pełnej kabiny z
ogrzewaniem i klimatyzacją 15000 zł netto; dopłata do samych drzwi 10000 zł netto; dopłata do kotar
zamykanych na zamek 4000 zł netto
- sterowanie na pedały przód/tył (przeróbka na przełącznik jazdy + 1500 zł netto)
- wózek ma zamontowany przesuw boczny, inne osprzęty do wózka: takie jak: pozycjonery (przesuw z
rozsuwem), pantografy, ściski, obrotnice, łyżki do śniegu i materiałów sypkich - na podstawie indywidualnej
wyceny
Transport:
- koszt wysyłki wózka specjalistyczną lawetą transportową wynosi 5 zł netto/km liczone w obie strony
przejazdu
- jesteśmy w stanie załadować wózek na dostosowany do tego transport, mamy również do dyspozycji rampę
załadunkową
Zapraszamy!
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