ŁADOWARKI STRIEGEL
NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDEJ PRZESTRZENI

Oferta firmy Striegel to kilka modeli ładowarek przegubowych.
Najmniejsze – model 160 DY lub DY/A – napędzane są
trzycylindrowym silnikiem diesela o mocy 26 KM. Maszyny mierzą
tylko 86 cm szerokości, co umożliwia ich wjazd do każdego
budynku. Jednorazowo można przewieźć nimi ładunek o wadze
700 kg (160 DY) lub 750 kg (160 DY/A) i unieść go na około
2,9 metra. Do ich największych zalet należy niebywała wytrzymałość,
niesamowita zręczność, bezawaryjność oraz wygoda i prostota
obsługi. Są to najniższe, najwęższe i najbardziej zwrotne ładowarki w
swojej klasie, które sprawdzą się zarówno w przestrzeni otwartej,
jak i w zamkniętych pomieszczeniach gospodarczych.

Ładowarki Striegel w całości produkowane są ręcznie, głównie
z niemieckich części. Posiadają wysokiej klasy japoński silnik
YANMAR o mocy od 26 do 68 kM. Każda wyposażona jest
w hydraulikę renomowanego włoskiego producenta Bondioli
& Pavesi. Wykonywane są w całości z metalowych części, co powoduje,
że są cięższe, bardziej odporne na uszkodzenia i łatwe w naprawie.
W odróżnieniu od konkurencji wyposażone są w pełną ramę kabiny
stanowiącą dodatkową ochronę dla operatora ładowarki. To gwarancja
nie tylko trwałości, ale także wysokiego bezpieczeństwa pracy. Brak
skomplikowanych systemów elektronicznych i prosta
konstrukcja ułatwiają prace serwisowe. Gwarancja
obejmuje opiekę serwisową na terenie całego kraju,
a naprawa odbywa się w najwygodniejszym dla
klienta miejscu - w jego gospodarstwie.
Dla osób, które poszukują niezawodnego, wielofunkcyjnego
sprzętu ładowarki Striegel to najbardziej interesująca ze wszystkich
propozycji dostępnych na rynku.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą
ofertą i atrakcyjnymi warunkami sprzedaży.
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