Offerte-aanvraagformulier voor
een KBB Farmer Pro
Klauw Behandel Unit: KBB-04 [FARMER PRO]
KBB Farmer Pro € 13.240,Bestelcode

Omschrijving

KBB-04 [Farmer Pro]

Klauw Behandel Unit Farmer Pro € 13.240,-

Aantal

Te bestellen OPTIES:
No. Omschrijving
1
230Vac uitvoering (i.p.v. 400Vac)
2
Liftsysteem 30 cm met bediening alleen achter
- Hekken blijven op vaste hoogte tijdens het liften en zakken van
de unit
- Hoogte is door gebruiker te bepalen
- 1 liftpoot is uitgerust met afstelbare voet om de unit uit te
vlakken (LV)
3
Extra afstelbare liftpootvoet / stuk
4
Draadloze afstandsbediening voor vangdeuren en achterbeugel
5
Kabelgeleider aan de voorkant van de unit
6
2 x 3 CEE (blauwe ‘camping’ stekker) stopcontactdozen t.b.v.
elektrisch gereedschap (IP55, alleen voor Verenigd Koninkrijk)
7
Deurtje rechts voor toegang tot de uier
8
Verstelbare deuren type ‘Donegal’
9
Aluminium voorpootschuiven (verticaal bediende deurtjes)
- Hydraulisch bediend en gelijk met de buiksingel
10 Extra volledig draaibaar hek (inclusief tussenstuk)
11 Volledige Dunlomat vloer (geen roostervloer aan de achterkant)
12 Kabelhaspel 400Vac (35 m)
13 Kabelhaspel 230Vac (50 m)

Prijs
€ 102,€ 2.442,-

Ja / Neen

€ 53,€ 1.672,€ 121,€ 218,€ 121,€ 257,€ 1.713,€ 110,€ 310,€ 288,€ 164,-

Garantie: 3 jaar garantie op (staal-)constructie, 2 jaar op bewegende delen (mits onderhoud volgens
instructieboek is opgevolgd) en exclusief touw en slijtdelen. 1 jaar verlengde garantie na
onderhoudsbeurt door Ten Napel Hoofcare uitgevoerd.
Alle prijzen in EURO’s en exclusief BTW
Voorwaarden: Orgalime SE 01 EXW (Af Fabriek)
Betalingsvoorwaarden: 30% bij opdracht en 70% bij gereed fabriek / klaar voor verzending
De order wordt pas ingepland voor productie na ontvangst van de 1e termijnbetaling (30%).
Levertijd wordt na starten van de productie definitief vastgesteld.
De order wordt pas vrijgegeven voor transport na ontvangst van de 2e termijn (70%) en na
ontvangst van de eventuele ’inruiler’.

Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK nr:59559977
To all quotations, offers, orders, contracts , delivery’s and services the General conditions are applicable.
General conditions are available at Dutch chamber of commerce under number: 59559977.
© 2020: Ten Napel Hoofcare, Dorpsstraat 5, 7863 PA, GEES, The Netherlands
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Uw gegevens:
Naam
Adres
PC en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mail
Inruiler
Opmerkingen

Bedankt voor uw Offerte-aanvraag. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!
Offerte-aanvraagformulier mailen naar: info@tennapel-hoofcare.nl
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