...viden til forskel

Bliv REMA TIP TOP
off the road tyres PARTNER!

OTR EM

PARTNER

OTR EM

PARTNER

...viden til forskel
Hvis du i forvejen servicerer traktor- og EM- dæk,
har vi et unikt tilbud til dig, om at optimere din forretning, så du får chancen for at få en væsentlig
større del af OTR og EM reparationerne.

Kampagne priserne er gældende til og med den 28/02-2014.
Alle priser er nettopriser ex moms
Der tages forbehold for trykfejl

REMA TIP TOP DANMARK A/S - Ambolten 27 - 6000 Kolding - tlf. 7552 8133 - www.tiptop.dk

Vi har fået mulighed for i en periode, indtil 31. marts 2014, at
tilbyde dig en unik chance. Du kan tilbyde dine kunder med traktor- og EM-dæk bedre service og muligheden for professionel
dækreparation af alle størrelser traktordæk og store EM-dæk op til
33,25x35”
Du kan i denne periode samlet spare ca. 50.000 kr på
etablering, værktøj og uddannelse!
Best. nr.

Best. tekst						

Listepris			

517 7701

Termopresse EM 1, 230 V, incl. varmeplader nr. 1 og 2

138.369,-

Vi kan også tilbyde dig en værktøjspakke, bestående af
følgende kvalitetshåndværktøjer:
							
Best. nr.

Best. tekst			

Omdr./min		

							
518 4005

Kuani Luftsliber			

0-4.000

518 4220

Kuani Lynsliber			

0-20.000

518 4213

Udstødningssæt f. luftsliber

518 4200

Kuani Luftboremaskine		

517 3602

Lufthammer til dæklapper

KAMPAGNE

0 -1.800

2.900,-

								

Termopresse EM 1

Varmvulkaniseringspresse til reparation af bane-, skulder-,
og sideskader i radial- og diagonaldæk til traktorer og entreprenørmaskiner fra dækstørrelserne 12.00-24 til 33.25-35.
Kraftige præcisionslejer giver en let bevægelighed af pressen og det universielle kippe- og drejesystem, placerer
trykpladerne hvor som helst på dækket.
Pressen kan rulles rundt i virksomheden eller transporteres
til stedet,hvor vulkaniseringen skal foretages. Præcis automatisk temperaturkontrol samt digital tidskontrol
sikrer optimal vulkanisering.
Vulkaniseringstemperaturen er trinløs justerbar op
til 160o C og trykket trinløst justerbar for 4 til 8 bar via det
pneumatiske tryksystem, som kan afgive maksimalt 3 ton
tryk.
Vulkaniseringspressen er meget let at arbejde med og en
let forståelig betjening af kontrolpanelet, giver ekstraordinær
stor sikkerhed.
Strømforsyning 230 V, 60 Hz

KAMPAGNE

95.800,-

518 4220
518 4005

Vores konsulenter vil også være behjælpelig med, at gennemgå
hvad du har af slibe- og rasperedskaber, fræsere mm.

Vi tilbyder en uges ophold på vores træningscenter i München

Suppler evt. OTR pressen med en Termopresse TPII
517 3531

Termopresse pneumatisk, 230 V, 600 W			

Termopresse pneumatisk

Universalpresse til varmvulkanisering af skadetragten ved reparation af radial-og diagonaldæk til lastbil-, traktor- og EM-dæk.
- pneumatisk trykenhed
- vulkaniseringstryk 6 - 10 bar trinløst indstilleligt
- stabil konstruktion med lang levetid
- lav vulkaniseringstemperatur ved ca. 150 oC
- vulkaniseringstiden styres af urafbryder
- varme i begge presseflader
- for EM-dæk til maksimalt 23,5”-25”

518 4200
517 3602

18.900,-

KAMPAGNE

14.900,-

Kurset vil finde sted i løbet af 2014 og indeholder.
4 x 8 timers OTR EM kursus afsluttende med diplom
Indkvartering på vores kursushotel
4 x morgen, middag-, og aftensmad
Flyrejse Hamburg - München og retur
Listepris kr. 5.000,-

KAMPAGNE

2.900,-

Når din virksomhed er optimeret med udstyr og uddannelse, vil du
modtage et OTR EM PARTNER facadeskilt.

