Z okazji wspólnego 25 lecia P&F Wartacz oraz EFL S.A chcemy
zaproponować promocyjne finansowanie wybranych maszyn i urządzeń:

POŻYCZKA 105%
Procedury uproszczone (tylko dokumenty rejestrowe firmy - minimum formalności)
Niskie wpłaty własne
Możliwość dowolnego kształtowania harmonogramu spłat
Możliwość dopasowania harmonogramu do sezonowości przychodów
Pożyczkobiorca jest właścicielem sprzętu

LEASING 105%
Szybka decyzja o finansowaniu
Minimum formalności ( tylko dokumenty rejestrowe firmy )
Możliwość spłacania rat w euro
Możliwość spłaty ubezpieczenia sprzętu w racie leasingu
Leasing na stałej stopie – gwarancja niezmienności raty
Leasing swobodny ( stopa zmienna) – możliwość zmiany wysokości raty w trakcie trwania
umowy
Każda z form finansowania ( oprocentowanie – koszt finansowania ) uzależniona jest
od kapitału firmy, jej obrotu, dochodu oraz od okresu na jaki będzie zawarta umowa
od 3 do 60 miesięcy.

Wtryskarki i ich dostępność poniżej

Oferta specjalna z finansowaniem EFL S.A.
dostawy nowoczesnych wtryskarek z energooszczędnym serwonapędem.

Seria Easymaster i Jetmaster gotowe do odbioru spośród siły zamykania
od 80 do 568 ton .
Dane techniczne oferowanych maszyn na stronie www.wartacz.com.pl

W standardzie m.in.:
o Euromap 67; 2 zestawy do wyciągania rdzeni; Zabezpieczenie przed zimnym startem
ślimaka; Dodatkowe hydrauliczne zabezpieczenie przed nadmiernym dociskiem
dyszy gdy forma jest otwarta; 5-cio stopniowa regulacji parametrów wtrysku,
docisku i plastyfikacji ; Dekompresja przed lub po plastyfikacji i wiele więcej;
austriacki sterownik B&R Smartmold88 – b.bogate możliwości.
o Interfejs USB i Ethernet; możliwość podglądu stron sterownika z poziomu komputera
w biurze
Wtryskarki Jetmaster gotowe do odbioru o siłach zamykania 650, 800 i 1000 ton.
Większe produkcja 4 - 6 miesięcy do wielkości 2600 ton siły zamykania.

Wszystkie mają nowoczesne, bardzo energooszczędne serwonapędy. Kupując z ekspozycji
uruchomienie produkcji jest szybsze od 4 do 7 miesięcy

Wtryskarki 2-płytowe Supermaster budowane przy współpracy z Mitsubishi
o sile zamykania of 700 do 6500 ton.
Elastyczny dobór jednostki wtryskowej o wtrysku od 2 do 106 kg PS i może być
zainstalowana do każdej jednostki zamykania.
Dostępna wtryskarka z ekspozycji o sile zamykania 1250 ton

Niestandardowe opcje:
 ruchy równoległe wyrzutnika / rdzeni bez dodatkowej pompy i silnika /patentowane
rozwiązanie/
 sms i telefoniczna komunikacja maszyny.
o System komunikacji SMS nie tylko powiadamia natychmiast ale również daje
możliwość reagowania nie podchodząc do maszyny.
o System może powiadamiać również o zaryglowaniu formy po zaniku napięcia.
Wiadomości generowane przez system to informacje sms o stanie alarmowym lub o ilości
wyprodukowanych sztuk. Na przykład: forma zaryglowana; brak materiału w zasypie; brak
napięcia; brak napięcia/forma zaryglowana; z powodu alarmu został wyłączony cykl
automatyczny; wyprodukowano xxxx sztuk; forma odryglowana z powodzeniem
Przykładowe wiadomości sms, które możemy wysłać do maszyny:
o Open - otwiera zaryglowaną formę; Wyl - wyłącza zasilanie maszyny; Zal - załącza
komunikację SMS ; Zapytanie o stan zasilenia konta
Zapraszamy do kontaktu.
Każda maszyna przed odbiorem może być zaprezentowana w pracy, również o sile zamykania
6500 ton co jest niespotykane w skali światowej.

