Speciální svařování a navařování.
12 let ve spolupráci s Castolin+Eutectic

Slevová akce -10% a -20%
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout CDP (Castodur Diamond Plates) pásky, což je mimořádně
kvalitní karbidový návar na měkkém ocelovém podkladu. Tyto pásky se přivařují na různé opotřebitelné díly
na zemědělských strojích.
Ceník:
•
•
•
•
•
•
•
•

CDP š. 7 a 12 mm..............................................................................................................680,- Kč/m
CDP š. 20 mm....................................................................................................................960,- Kč/m
CDP š. 30 mm.................................................................................................................1.340,- Kč/m
CDP š. 50 mm.................................................................................................................2.080,- Kč/m
Elektrody pro návar karbidu E+C 4010..........................................................................1.150,- Kč/kg
Pájka karbidu T7888 pro návar extrémně zatížených míst (hrotů).................................2.655,- Kč/kg
Pevnostní elektrody pro svařování rámů strojů, pluhů, apod...............................................30,- Kč/ks
Břitový profil 100............................................................................................................1.690,- Kč/m

Na výše uvedené výrobky Vám poskytneme slevu 10% při odběru nad 5.000,- Kč a 20% při odběru nad 10.000,- Kč
Ke každé zásilce Vám na materiál CDP zašleme certifikát jakosti od firmy Castolin + Eutectic.
Upozornění: Od roku 2006 nabízejí jiní prodejci náhražky materiálu CDP, které neodpovídají zavedené kvalitě.
Použití materiálů CDP:
CDP š. 7 mm – Přivaření na secí botky pro setí kukuřice, řepy, apod.
CDP š. 12 mm – Navaření na opotřebené hrany výměnného trojúhelníčku pluhu.
CDP š. 20 a 30 mm – Přivaření na secí botky pro setí obilovin.
CDP š. 50 mm – Přivaření na splazy nakladačů špičky podmítaček apod.
O dalším použití všech nabízených materiálů Vám dám podrobné informace na
telefonu 608 660 026 a přes internet Vám poskytnu fotografické dokumentace.

Naše specializovaná svářečská dílna Vám svaří prasklé disky kol, pluhy, stroje, litinu, nebo Vám odborně poradí a
doporučí speciální elektrody Castolin+Eutectic pro opravu svépomocí. Provádíme také navařovací práce na
opotřebitelné díly.
Prodejna hutního materiálu (Průmyslová ul., Hodonín, 518 351 525):
Nabízíme hutní materiál, pletivo, pozinkové dráty, trapézové plechové a plastové krytiny, hliník a lexan.

Vytiskněte prosím pro mechanizaci!
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