PRODLOUŽENÉ PRÁZDNINY V MANIPULAČNÍ
TECHNICE S FIRMOU AGRI FAIR s.r.o.
Paletizační vozík
Paletizační vozík vyznačující se vysokou kvalitou a maximálním komfortem obsluhy.
Ideální partner pro Vaše sklady a výrobu.
Nosnost 2,5 t, zdvih do 115 mm.
Standardní rozměr vidlí s šířkou 540 mm a délkou 1.150 mm.
Slouží pro transport paletového zboží.
Bezpečná a pohodlná obsluha - jednoduché ovládání,
zvedání,pojíždění a spouštění ruční ojí.
Neutrální poloha hydrauliky, přetlakový ventil.
Vysoká životnost, robustní konstrukce, zvlášť tvrzené
nápravy,tvrdě pochromovaná pístnice.
Bezúdržbový, lehký pojezd díky polyuretanovým řídícím
kolečkům a vidlicovým kolečkům z nylonu.
Za příplatek lze vybavit brzdou.

6 800,Akční cena

4.590,- Kč

Termín dodání :

skladem

!!Slevy na všechny paletizační vozíky 10% do konce září!!

Sloupový otočný jeřáb
Naše sloupové jeřáby vynikají jednoduchou
konstrukcí, která zaručuje jednu z nejnižších cen na
trhu.
Díky svému provedení jsou nenáročné na údržbu a
odpovídají všem EN a ČSN normám.
Ideální partner pro Vaše obráběcí stroje a sklady, kde
zvýší produktivitu výroby.
Nosnosti od 125 do 10.000 kg, vyložení od 1 do 10 m.
Stavební výška plně přizpůsobena Vašim požadavků.
Rozsah otáčení od 1° do 360°
Jako příslušenství nabízíme elektrické otočení
s jednou nebo dvěma rychlostmi.
Přívod proudu ke zvedacímu zařízení pomocí vlečného
vedení.
Kotvení jeřábů do kotevního základu v základní ceně se
šablonou a kotevními šrouby.
Jako alternativu nabízíme roznášecí desku, nebo
kotvení na chemické kotvy.
Dodávky včetně montáže, revizí a zaškolení obsluhy.

Ceny již od 31 250,- Kč
!!Slevy 10% na všechny jeřáby do konce září 2010!!

Elektrický řetězový kladkostroj Sinato
Nová generace elektrických řetězových kladkostrojů osvědčené řady SILVERLINE.
Pod tlakem lité hliníkové pouzdro s chladícími žebry, moderní brzdový systém se stará o
maximální bezpečnost.
Nové uspořádání třecí kluzné spojky, přesnější nastavení požadované výšky zdvihu

Základní rozsah dodávky:
- Provozní napětí 400 V, 50 Hz, IP 54.
- 1,8 m ovládací kabel.
- 3 m zdvih
- Řetězový zásobník plastový.
- Koncové spínače.

Možnosti výbavy a příslušenství:
- Volný nebo elektrický pojezd.
- Se zavěšením na hák.
- Atypické provozní napětí.
- Prodloužení ovládacího kabelu, prodloužení zdvihu.

Ceny již od 21 370,- Kč

!!Slevy na všechny kladkostroje 10% do konce září!!

Ruční řetězový kladkostroj SILVERLINE Stira S
Velmi kvalitní řetězový kladkostroj SILVERLINE se zátěžovou tlakovou brzdou.
Pro enormní zátěže od 250 kg do 10 000 kg.
Základní rozsah dodávky:
- Se zavěšením na hák.
- 3 m zdvih.
Možnosti výbavy a příslušenství:
- Větší zdvih.
- Řetězový zásobník.
Nosnost
Síla potřebná k tažení při plné zátěži
Počet nosných řetězů
Hmotnost

500 kg
23 kg
1
10 kg

Akční cena: 2 940,- Kč

!!Sleva na ruční řetězové kladkostroje 15 %!!

Elektrický lanový naviják SW-E BETA SILVERLINE
Trvanlivý elektrický lanový naviják BETA SILVERLINE
- pro břemena od 125 kg do 3200 kg
Osvědčená technika s inovovaným designem přijde k použití, když bude vyžadován trvalý a
bezporuchový provoz.
Uzavřená, v olejové lázni běžící čelně ozubená převodovka, šetří údržbu a přesvědčí skrze
dlouhou životnost.
Standardně je elektrický lanový naviják od 1000 kg vybaven ochranou proti přetížení.
Základní rozsah
dodávky:
- Drážkovaný buben
pro lepší návin lana.
Další typy lanových
navijáků:
- Elektrické, ruční.
- Nástěnné, konzolové.
- Pro divadla a studia.
- Pro přepravu osob.

Ceny již od 31 900,- Kč
!! Sleva 5 % na všechny navijáky zn. PFAFF Silberblau do konce září!!

Standardní zvedací stůl HTS-X SILVERLINE
Solidní funkčnost, která zůstává v úzkém rámci nákladů.
Ložná plocha zvedána přes nůžkový mechanismus skrze dva robustní hydraulické válce – až
do 2 t nosnosti.
Základní rozsah dodávky:
- Zvedací stůl s odděleným agregátem
s integrovaným ovládáním.
- Bezpečnostní kontaktní lišta ve spodu stolu.
- Aretační mechanismus (přeprava, servis).
- Zajištění kompletní montáže, revizí i zaškolení
obsluhy

Ceny již od 48 900,- Kč
!!Sleva 5% na všechny zvedací stoly do konce září!!

Dále široká nabídka vázacích prostředků – upínací pásy (kurty),
nekonečné pásy apod. za bezkonkurenční ceny.

A mnoho dalšího sortimentu dle Vašeho přání – vyberte si na našich
stránkách www.agrifair.cz, nebo se přímo ozvěte na naše obchodní
zástupce s jakýmkoliv požadavkem.
Slevy poskytujeme na veškeré objednané zboží do konce září 2010!

Rovněž se specializujeme se i na velké investiční celky v oblasti
manipulační techniky. Realizujeme tzv. projekty „na klíč“. Jsme
schopni navrhnout ideální řešení vybavení nových výrobních hal, či
rekonstrukci stávajících výrobních prostor pro doplnění novu
manipulační technikou.
Nabízíme zkreslení situačních plánů dle navrhovaných parametrů
nových technologií a následně kompletní zajištění realizace celé
akce včetně stavební připravenosti apod. Čerpáme z bohatých
zkušeností.

