PAVLÍNEK

info 2/05

aneb co je nového ve firmě
www.pavlinek.cz
Slovo úvodem
Nízká cena nemusí vždy
znamenat horší kvalitu !!!
Staré rčení říká, že nejsme tak
bohatí, abychom kupovali levné
věci. Tato stará pravda má jistě
opodstatnění
v řadě
oblastí
zejména u složitých zařízení
s dlouhou životností. O tomto
pravidlu by se dalo diskutovat
v oblasti vázacích prostředků. Na
trhu působí velké množství
prodejců, kteří nabízejí vázací
prostředky v různých cenových
relacích.
Při
zdůvodňování
některých vysokých cen musí mít
zákazník dojem, že určité řetězy
jsou ze železnějšího železa nebo,
že se jimi zvedne těžší tuna.
Současný tržní systém je pro
zákazníky velmi výhodný a šanci
uspět má hlavně ten, kdo při
srovnatelných
technických
parametrech dokáže dodat zboží
levněji a rychleji, zajistit servis,
revize, opravy. Ne každý má
stejné nákupní podmínky a také
každý prodejce pracuje s různě
vysokými obchodními maržemi.
Při obhajování dražších výrobků
se objevila argumentace, že za
tak nízké ceny se nedá dodat
kvalitní zboží. Nevěřím, že na
trhu
by
se
objevil
tak
nezodpovědný prodejce, který by
nedodával vázací prostředky
odpovídajících platným normám
a zákonům. Takže zůstane na
zákazníkovi, aby posoudil, zda za
vázací
prostředky
platí
odpovídající ceny, zda zrovna
v této oblasti nemůže najít tolik
potřebné úspory nákladů.
Tento příspěvek jsme nechali
otisknout v roce 2003 v časopise
Technika
a
trh.
Jeho
problematika je pořád velmi
aktuální, protože ne všichni
prodejci se chovají ke svým
zákazníkům
korektně.
Před
nedávnem jsme byli osloveni
zákazníkem s tím, zda dokážeme
dodat vysokopevnostní řetězy o
určitých pevnostních parametrech
–
neboť
zástupce
jedné
renomované firmy tvrdil, že
jejich řetězy mají o 25-40 %
vyšší nosnost při stejném
průměru řetězu než ostatní
výrobci, což je samozřejmě
minimálně klamavá reklama,
příp. námět pro ČOI. Takže
doporučujeme Vám tato různá
nepodložená tvrzení co nejlépe si
ověřit, neboť úspora nákladů je
v každé firmě určitě velmi
důležitá.
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Nabízíme…
Průmyslová zvedací technika Haacon
Po dohodě s firmou Haacon je naše firma výhradním
dodavatelem jejich produktů na český trh. Firma Haacon
je špičkovou německou firmou s dlouholetou tradicí. Již
více než 125 let vyrábí a dodává po celém světě
průmyslovou zvedací techniku. Konkurenční výhodou
výrobků Haacon je možnost atypických řešení přesně dle
požadavků zákazníka.
Základní nabídka je velmi široká.
Jsou zde různé druhy zvedáků:
•
•
•

hřebenové zvedáky,
vřetenové zvedáky,
zvedáky se stolovou deskou,

různé druhy převodovek:
•
•
•

univerzální převodovky,
úhlové převodovky,
šnekové převodovky

Dále můžeme nabídnout celou řadu navijáků jak ručních, tak i elektrických.

Často poptávaným sortimentem jsou zvedáky stavidel, stejně jako systémy pro zvedání
kontejnerů.
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Rychlé zprávy
Poděkování zákazníkům
Děkujeme Vám za návštěvu
našich stánků na MSV v Brně
a výstavě FOR ARCH
v Praze.
Prodej na Slovensku
Abychom mohli rychleji
reagovat na potřeby
zákazníků na Slovensku,
zahájili jsme činnost sesterské
firmy add.Pavlínek s.r.o. se
sídlem v Košicích. Bližší
informace najdete na adrese
www.add.pavlinek.sk .
Program EKOR
Připravili jsme pro Vás
program pro evidenci
vázacích a závěsných
prostředků. Další informace
najdete na
www.pavlinek.cz/ekor .
V příštím čísle…
…Vás seznámíme s novými
typy vakuového
samonasávacího
manipulátoru, a to se třemi a
se čtyřmi přísavkami VMS
600–3, resp. VMS 600-4,
které jsou nabízeny ve
variantách jednak s příčnými
nosníky uloženými kolmo na
podélný nosník a nebo s
příčnými nosníky
rovnoběžnými s podélným
nosníkem. Nosnost obou typů
VMS 600-3 i VMS 600-4 je
600 kg.

Pro provozovatele čistíren odpadních vod jsou určeny jeřáby z nerezu.
Připravujeme zveřejnění katalogu produktů v české verzi, prozatím lze technické údaje najít na
stránkách www.haacon.de.
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