Cennik 2012/13
Produkty zgodne z wytyczną UE 2000/9/WE

Cena podstawowa
E 22.500,--Cena za m długości od koła do koła
E 28,--Opcje:
§ Stacja napędowa regulowana na wysokość 0,4 m
z silnikiem E 3.100,--§ 2 kotwy mocujące z łańcuchem łączącym do
wytworzenia punktu stałego 0,8 m długości E 370,---

Cena podstawowa 5,5 kW
E 52.700,--Cena za m długości od koła do koła
E 28,--Opcje:
§ Napęd 7,5 kW (od ok. 140 m długości) E 2.300,--§ mechaniczna regulacja wysokości (z silnikiem) do 2,4 m dla stacji
napędowej i kierującej E 9.800,---

Cena podstawowa 5,5 kW
E 29.950,--Cena za m długości od koła do koła
E 45,--Wraz z 2 orczykami na 10 m
Opcje:
§ Napęd 7,5 kW (od ok. 140 m długości) E 2.100,--§ Napęd 11 kW E 4.800,--§ Hydrauliczna regulacja wysokości stacji dolnej do 2,4 m za pomocą pompy ręcznej E 2.800,---

Cena podstawowa 5,5 kW
E 65.800,--Cena za m długości od koła do koła
E 45,--Wraz z 2 orczykami na 10 m
Opcje:
§ Napęd 7,5 kW (od ok. 140 m długości) E 2.100,--§ Napęd 11 kW E 4.800,---

Cena zawiera:
-

Wszystkie elementy, instalację elektryczną, urządzenia zabezpieczające z odpowiednimi
certyfikatami, wystawionymi przez autoryzowaną jednostkę,
Wszystkie dokumenty, które są podstawą do wystawienia certyfikatu, jeśli będą
wymagane przy uzyskiwaniu pozwoleń,
Techniczny projekt infrastrukturalny kolejki linowej z obliczeniem długości,
Instrukcję konserwacji i użytkowania w języku niemieckim lub angielskim (inne języki
oferujemy za dopłatą).

Cena nie zawiera następujących elementów:
Fundament mocujący i punkty mocowania; prace w terenie; przeprowadzenie podłączenia energii elektrycznej,
wszystkie prace i urządzenia w zakresie ochrony odgromowej i uziemienia; 5- biegunowy przewód zasilający
(3x400 V *Mp*S) oraz połączenia przewodów pomiędzy stacją dolną i górną minimalnie 8 – biegunów;
transport instalacji szczególnie na terenie, gdzie nie dojedzie ciężarówka, ogrodzenia. Tablice informacyjne i
ogrodzenia, jakie określone są lokalnymi przepisami; raport bezpieczeństwa dla określonej jednostki, obecność
przy negocjacjach budowlanych i przy odbiorze (minimalna stawka 500 Euro/dzień + koszty podróży + czas
podróży 48/godzinę), pomoc w montażu i wykonywanie prac montażowych; koszty ekspertyz i inżynieringu,
które należy przygotować na wniosek urzędów czy jednostki przygotowującej raport bezpieczeństwa (np.
ochrona przeciwpożarowa, geologia, bezpieczeństwo pracy, ochrona odgromowa, prace geodezyjne, podobne
inne).
Informacje ogólne:
Wszystkie ceny podane są bez 23 % VAT i nie zawierają transportu. Siedziba sądowa mieści się w Innsbrucku.
Obowiązuje prawo austriackie. Urządzenie pozostaje własnością producenta do momentu zapłacenia pełnej
ceny.

MJM-service 2012

