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Faresin 6.26
korbanek.pl/producent/faresin/small/626

Pobierz prospekt ładowarek Faresin

Pobierz instrukcję

Seria ładowarek Faresin Small, dzięki niewielkim rozmiarom (wysokość 194 cm  i

szerokość 189 cm), umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, zapewnia wysokość

podnoszenia do 6 m przy udźwigu maksymalnym 2600  kg. Faresin wyposażył swoje

ładowarki teleskopowe w nowe silniki, zgodnie z przepisami Stage V / Tier 4 dla mocy do

51,7 kW, które zapewniają doskonałą wydajność, połączoną z niskim zużyciem paliwa.

Maszyny wyposażone w układ oczyszczania spalin z DOC + DPF są wydajne i ekologiczne.

Nie wymagają stosowania mocznika / AdBlue, co pozwala na obniżenie kosztów

eksploatacji. Ładowarka z serii small to bardzo szeroka oferta opcji, które możemy

wykorzystać przy konfigurowaniu maszyny. W dzisiejszych czasach klienci wybierają opcję

amortyzacji ramienia, wstecznych obrotów wentylatora, klimatyzacja jest praktycznie

standardem. Seria small jest w stanie sprostać wymaganiom najbardziej wymagających

klientów.

 

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w

swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do

Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w

warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy

nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

https://korbanek.pl/producent/faresin/small/626
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Faresin/telehanders-agri_pl.pdf?558
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/Faresin/6.26_classic_-_agritop_pl.pdf?326
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny

przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca,

który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać

oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w

prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej

informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania

nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w

przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje

pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich

niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej

maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego

gospodarstwa.
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już

teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować

korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w

przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się

m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.

Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,

że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w

przypadku tradycyjnego kredytu.
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