АКЦИЯ

ДО 35%
по-ниски цени

за верижни макари и тресчотки

IUM

M
PRE

Тресчотки HZS 6000
от серия Silverline HZS

Верижни макари YL 5000
от серия Yalelift 360

• Капацитет 5000 kg/3 метра височина на повдигане
• Въртящо се на 360° колело за ръчната верига,
позволяващо използване във всички позиции
• Корпус от пресована стомана, затворен с 4 болта
против запрашаване и за работа при тежки атмос` ферни условия
• Почти напълно затворени водачи на веригата и
редуктора
• Изключително ниска строителна височина за оптимално използване на височината на повдигане.

`

Цена: 1280 лв. 900 лв.

Цена: 880 лв. 575 лв.

Постоянен магнит за повдигане
на товари TPM Tigrip 0.3

Ръчна въжена лебедка с лостово
управление Y16 от серия Yaletrac

`

`

• Капацитет 6000kg/3 метра височина на повдигане
• Универсални за повдигане, дърпане и закрепване
на товари
• Компактен дизайн, здрава и надеждна конструкция
• Поцинкована верига
• Товарни куки от висококачествена стомана и с
ключалки за безопасност
• Дълъг експлоатационен живот

• За повдигане и изтегляне на различни товари
• Капацитет 1600 kg, диаметър на въжето 11.5 mm
и дължина на въжето 20 m
• Изключително лек. Компактен и високоустойчив
корпус
` • Голяма равнинна основа за устойчивост при работа както в хоризонтална, така и във вертикална
посока
• Защита от претоварване
• Възможност за лесно почистване и смазване.

• Идеален за бързо, лесно и икономично транспортиране на тежки детайли от феромагнитен
материал
• Капацитет 300 kg (при плосък материал)
• Капацитет 150 kg (при объл материал).

Цена: 670 лв. 490 лв.

Цена: 670 лв. 500 лв.
Механични крикове
тип „латерна” SJ 15

`

Механични крикове
тип „латерна” SJ 50

• Капацитет 1.5 kg и повдигане на
петата до 360 mm

`

Цена: 355 лв. 235 лв.

• Капацитет 5 kg и повдигане на петата
до 350 mm

Цена: 480 лв. 320 лв.

Промоцията е валидна до 30.06.2019 г. Всички цени са без ДДС.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100, e-mail: tools@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Пловдив		
Стара Загора
Бургас		
Варна		

032/
042/
056/
052/

962
600
859
575

310
699
660
400

Русе		
Плевен		
Велико Търново
Благоевград

082/
064/
062/
0884

870
600
690
802

104
082
003
485

