Vaše e-mailová adresa:

Tel. číslo:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Humpolec/datum:

Kubíček/737 205 114

Věc: Nabídka vyvážecího přívěsu Binderberger RW12 Eco s nakládacím ramenem
BK 4.070 eco
Dobrý den,
dovolte, abychom Vám nabídli nový model vyvážecího přívěsu - Binderberger RW12 Eco
s nakládacím ramenem BK 4.070 eco za zvýhodněnou cenu.
Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky:
Dodací podmínky:
Termín dodání:
Cena:
Platební podmínky:

Záruka:
Platnost nabídky:

EXW Humpolec
dodací lhůta 8-10 týdnů od objednání
ceny jsou uvedeny bez DPH
standardně platba 50% při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po
provedeném předprodejním servisu v provozovně firmy Manatech CZ v
Jiřicích před dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s
bankou či leasingovou společností. Jiná dohoda možná.
12 měsíců od uvedení do provozu
do 31. 3. 2019

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení
písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré
obchodní a záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti
MANATECH CZ s.r.o. pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.
Děkuji za projevený zájem a jsem s pozdravem,
Ing. Daniel Kubíček
obchodní ředitel
MANATECH CZ s.r.o. , Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, fax: 565 534 899, e-mail:manatech@manatech.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

Vyvážecí přívěs - model

RW12 eco

Celková povolená hmotnost (pro veřejné
komunikace)
Nosnost (bez nakládacího ramene)
Hmotnost prázdného přívěsu (bez ramene)
Průřez nakládacího prostoru
Max. objem nákladu (zadní prodloužení zatažené /
vytažené)
Délka nákladového prostoru (zadní prodloužení
zatažené / vytažené)
Podpěry typu A
Oj
Podesta
Oko oje
Brzdový systém
Pneumatiky
Zadní prodloužení
Hliníkové klanice
Konvenční systém osvětlení pro provoz na veřejných
komunikacích

12t
9,5t
2,5t
2,1 m²
7,8 m³ / 10,3 m³
3,7 m/ 4,6 m
max. šířka 3,1 m
Výkyvná hydraulická oj spodního závěsu s
pevnou výškou
standard
ISO40 ø 40 mm 2 t
vzduchové brzdy na 4 kolech
4x kola 500/50-17 PR14, 6 otvorů
mechanické 900 mm
4 páry (1200 mm)

Rameno Binderberger

standard

BK 4.070 eco

Hydraulika traktoru a ovládací joystick s funkcemi
při jeho rotaci
Rotátor
Drapák

Akční cena RW12 eco s ramenem BK 4.070 eco

na podestě
3 t, upínací hřídel ø 49,5 mm
drapák GZ 1200

685.000 Kč bez DPH

Ilustrační foto
MANATECH CZ s.r.o. , Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec
Provozovna: Jiřice, ul. Mayo 247, Humpolec, tel.:565 534 076, fax: 565 534 899, e-mail:manatech@manatech.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10975

Příloha
• Technická specifikace – rameno BK 4.070 eco

Model

BK 4.070 eco

Horizontální dosah (m)
Pracovní tak (bar)
Doporučený průtok oleje (l/min)
Úhel rotace ramene (°)
Hydraulické válce otoče
Otočný moment (kNm)
Nosnost ve 4 m – bez drapáku a rotátoru (kg)
Nosnost v max. dosahu – bez drapáku a rotátoru (kg)
Rotátor
Drapák
Rozvaděč
Hmotnost ramene bez podpěr (kg)

7,05
190
30-60
370
4
14,5
1000
560
3 t, upínací hřídel ø 49,5 mm
GZ 1200
6/8 XY
710
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