Jak navýšit výkon Vašeho lisu až dvojnásobně,
ještě mít vyměněny filtry, olej a hadice
a zaplatit pouze……….
Před nějakým časem jste od nás koupil briketovací lis. Protože víme, že si hlídáte investiční náklady, říkali
jsme si, že by Vás mohla následující nabídka zajímat.
22 kusů součástek stačí k tomu, abychom Vám zvýšili výkon Vašeho lisu z 25 kg za hodinu na
50 kg za hodinu. Možná získáte dobré zakázky a budete navyšovat výrobu, možná Vám už nyní nestačí
výkon lisu a zbytečně jej přetěžujete. Lisy BrikStar 30 až 50 jsou vhodné pouze pro 8 hodin provozování za
den, při delším provozu bez chladiče oleje se lisy opotřebovávají a ničí. Poškozují se hadice, hydraulický olej
a těsnění. Snižuje se tak životnost lisu.
Je Váš lis typu BrikStar vyrobený mezi roky 2003 až 2010? Potřebujete navýšit jeho výkon? Plánujete
údržbu lisu? Je Váš lis v provozu více jak 6000 hodin a obáváte se poruchy? Chcete ušetřit?
Každá odpověď ANO znamená určitý finanční náklad. Žádná sleva není zadarmo, a proto je důležité dobře
vybrat z přicházejících nabídek.
Nabídka na zvýšení výkonu za pouhý rozdíl cen mezi novými lisy Vám umožní vyřešit najednou všechny
otázky za velmi výhodnou cenu, která se rovná rozdílu mezi pořizovacími cenami lisů.
Tyto nové součásti Vám zásadním způsobem prodlouží bezstarostný provoz, protože se v některých
případech jedná o díly, které stejně časem musíte vyměnit a je proto výhodné s jejich výměnou navýšit i
výkon.
Renovaci lisu provede servisní technik BRIKLIS u Vás v provozovně. Lis nemusíte nikam stěhovat a omezení
provozu lisu je minimální. Zdarma Vám lis prohlédne, udělá pravidelnou údržbu lisu, zkontroluje dotažení
všech částí lisu, seřídí spínače, nastaví správný tlak, zkontroluje těsnost hydraulických částí a stav
elektrického rozvaděče a vyčistí jej. Hodnota prohlídky a údržby je 3 300 Kč a my Vám ji věnujeme jako
bonus zdarma. Technik Vám při prohlídce může na požádání zdarma vytipovat součástky, které jsou již
hodně opotřebované. Po dohodě s Vámi je může i vyměnit.
V Sadě pro zvýšení výkonu je i výměna hydraulického oleje a filtračních vložek, olejové a
odvzdušňovací, výměna hydraulických hadic včetně práce servisního technika.
Rekapitulace nabídky v cenách bez DPH a bez dopravy.
Cena nového lisu BrikStar 30-12
Cena nového lisu BrikStar 50-12
Rozdíl v ceně nových lisů podle výkonu

260 000 Kč.
324 000 Kč.
64 000 Kč

Chladič oleje pro provoz na více směn bez další výměny dílů

32 600 Kč

Sada pro zvýšení výkonu lisu BrikStar 30 na BrikStar 50 s bonusy
1. zdarma výměna hydraulického oleje, hadic a dvou filtračních vložek
2. zdarma práce, preventivní prohlídka lisu
3. zdarma doprava

64 000 Kč

Vy za těchto podmínek ušetříte nejméně stejnou částku, pokud byste se rozhodli řešit navýšení výkonu
prodejem starého lisu a zakoupením nového lisu. Je nebo není výhodné navýšit výkon Vašeho staršího lisu
za pouhých 64 000 Kč? Posuďte si sami.
Zaujala Vás tato nabídka? Kontaktujte prosím vedoucího servisu pana Stanislava Studenovského. Zeptejte
se na vše, co Vás zajímá. Rád Vám poradí a vše potřebné zařídí.
BRIKLIS, spol. s r.o., CZ-391 75 MALŠICE 335
Mobil:+420 777 750 323, +420 381 278 371, stanislav.studenovsky@briklis.cz
Fax +420 381 278 325, info@briklis.cz, www.briklis.cz

