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Cena a kvalita
V minulém čísle jsme
psali, že na trhu jsou
vázací prostředky v
různých cenových relacích a že nižší cena
nemusí znamenat, že
zboží je špatné. V odborném tisku zástupce
jedné firmy napsal, že
ocel, ze kterých jsou
řetězy vyrobeny je taková a taková, čímž
zdůvodňoval vyšší cenu. Pokud se zastavím u řetězových vazáků, jejich prodej
jsme zahájili před devíti lety a s řadou
těchto vazáků se setkáváme u prohlídek a
revizí doposud. Těžko
lze odhadnout jakou
životnost budou mít,
ale myslím si, že
vzhledem k nízkým
pořizovacím cenám
se tyto už dávno zákazníkům zaplatily.
Při dlouhodobém bezproblémovém provozování asi nebude pro
zákazníka ani tak důležité složení oceli řetězu ( stejné jakostní
třídy ) jako to, že má
zajištěn servis, prohlídky a náhradní díly.
Provozovatelé mají
spíše problém s vazáky, které levněji nakoupili u některých
malých firem ( které
často už neexistují ) a
nyní se na nás obracejí o pomoc s opravami. V řadě případů
jim vyhovět nemůžeme, protože jednotlivé
díly – čepy, pojistky
apod. nejsou nikde k
dostání. Proto se raději při nákupu vazáků
obracejte na firmy, u
kterých je šance, že
Vám tyto služby budou zajišťovat i v budoucnu.
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Vakuové samonasávací manipulátory
jsou určeny pro horizontální přemísťování plochých břemen, jako jsou plechy a desky ze železných a neželezných
kovů, magnetických a nemagnetických kovů, plastové desky,
skleněné tabule a desky, materiály z kamene, dřevěné tabule,
desky opatřené povrchovou neprodyšnou úpravou a podobně.
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Rychlé zprávy
Změna pracovní doby
Dovolujeme si Vás upozornit, že firma bude
mít zavřeno v době
od 24. prosince 2005
do 2.ledna 206
Cenová akce !
Hřebenové zvedáky
HEGER za výhodné ceny :
1,5 t - 2.520,- Kč / ks
3 t - 3.120,- Kč / ks
5t -

3.810,- Kč / ks

Firma HEGER je dceřinou spol. německé firmy HAACON.
Výhody vakuových samopřísavných manipulátorů:
- nepotřebují cizí zdroj energie
- měnitelná vzdálenost přísavek
- jsou vybaveny indikátorem
- snadná manipulace
- minimální údržba
- jsou řízeny mikropočítačem
- ověřeno TÜV CZ s.r.o.

Ceny jsou FCO sklad
Ostrava bez DPH a platí
do 28.2.2006

Prodejní cena EKORu
byla stanovena v časově omezené
nabídce na
990,00 Kč bez DPH !
Využijte možnosti,
zakoupit kvalitní software za příjemnou
cenu.
V příštím čísle 4/05

Od 7.12.2005 nabízíme manipulátory za výhodnější ceny.
Informace Vám poskytnou naši obchodníci !

Vás seznámíme s
programem EKOR,
určeným k podpoře evidence, kontroly a revizí
závěsných prostředků.
Program EKOR je
vhodný pro majitele,
provozovatele a revizní
techniky v oblasti vázacích prostředků
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