Oferta Specjalna
WT 33/2017
ważna do 31.12.2017

Rabat
25%

Hei-TORQUE Silver i Gold Package
Hei-TORQUE
Value 100

Mieszadło Hei-TORQUE Value 100 – do standardowych aplikacji

Doskonałe rozwiązanie do mieszania roztworów o umiarkowanej lepkości nie przekraczającej
100000 mPas.
– Intuicyjny panel dotykowy pokryty szkłem wskazujący aktualną prędkość
– Aktywowany przeciągnięciem Start/Stop zapobiega przypadkowemu włączeniu
– Szczelna obudowa spełnia wymagania klasy bezpieczeństwa IP 54 gwarantując długą,
bezobsługową pracę 24/7 w agresywnym środowisku
– Silnik najnowszej generacji zapewnia maksimum mocy i minimalny poziom hałasu poniżej 50 dB
– Unikalny uchwyt Quick-Chuck zapewnia natychmiastową i wygodną wymianę końcówki bez użycia
narzędzi

Mieszadła Hei-Torque Precision 100 – z niskim momentem obrotowym do
mediów o małej lepkości
Mieszadła Hei-Torque Precision 200 – ze średnim momentem obrotowym
do mediów o średniej lepkości

Hei-TORQUE
Precision

– Modele Hei-Torque Precision 100/200 to mieszadła o napędzie 1-biegowym, utrzymujące
prędkość niezależnie od zmieniającego się obciążenia
– Praca z cieczami o lepkości do 100 000 mPas

Mieszadła Hei-Torque Precision 400 – z wysokim momentem obrotowym
do mediów o wysokiej lepkości

– Modele Hei-Torque Precision 400 to mieszadła o napędzie 2-biegowym, utrzymujące prędkość
niezależnie od znacznie zmieniającego się obciążenia, np. w przypadku polimerów
– 2 biegi gwarantują zachowanie wysokiego momentu obrotowego w całym zakresie prędkości od
10 do 2000 obr./min
– Całkowicie bezobsługowy napęd o mocy wyjściowej 90 W zapewnia maks. moment obrotowy na
poziomie 400 Ncm
– Praca z cieczami o lepkości do 250 000 mPas
VISCO JET®

Nr kat.
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Maks.
objętość
cieczy
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PLN
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promocyjna*
PLN

7983102

Hei-TORQUE Silver Package: Hei-Torque
Value 100 + złączka + statyw teleskopowy

50 L

60 000
mPas

10 - 2 000
rpm

100 Ncm

7 330,69

5 498,00

7983103

Hei-TORQUE Gold 1 Package: Hei-Torque
Precision 100 + złączka + statyw teleskopowy

50 L

60 000
mPas

10 - 2 000
rpm

100 Ncm

7 833,78

5 875,00

7983074

Hei-TORQUE Gold 2 Package: Hei-Torque
Precision 200 + złączka + statyw teleskopowy

50 L

100 000
mPas

10 - 2 000
rpm

200 Ncm

10 339,63

7 755,00

7983091

Hei-TORQUE Platinum Package: Hei-Torque
Precision 400 + złączka + statyw teleskopowy

100 L

250 000
mPas

10 - 2 000
rpm

400 Ncm

12 850,27

9 638,00

9816596

Końcówka mieszająca,VISCO JET®, V4A,
Śred. 80 mm, Do naczyń o śred. szyjki 115
do 200 mm, Dł. 500 mm

-

-

-

-

2 108,17

2000,00

WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 31.12.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych,
ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,27 zł/EUR.
W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen.
Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wkalkulowane w cenę dostarczanego
towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się
na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.

