Britská společnost NC Engineering se zabývá výrobou stavební,
zemědělské a silniční techniky. Byla založena roku 1976 ve městě
Hammiltonsbawn ve Velké Británii. Její výrobní
závod o rozloze 9 500 m2 se nachází 65 km
jihozápadně od Belfastu. Výrobky NC Engineering se
vyznačují robustní konstrukcí, vysokou kvalitou,
spolehlivostí, dlouhou životností a snadno
dostupnou servisní sítě. Hlavní výhodou celého
výrobního programu je schopnost přizpůsobení
výroby přáním a požadavkům zákazníka. Tím se
stávají její výrobky velmi oblíbené nejen po celé
Evropě.
Zákazník:

1. Cenová nabídka na:
Nízkoložný zemědělský traktorový návěs NC2PNTZ-16
2. Standardní vybavení:
Dvounápravový nízkoložný traktorový návěs NC2PNTZ-16, užitečná nosnost 16.000 kg, celková
hmotnost 20.890 kg, hmotnost v nezatíženém stavu 4.890 kg dle výbavy, rozměr ložné plochy
7.010 x 2.540 mm, z toho rovná část ložné plochy 5.486 x 2.540 mm a zadní zkosení 1.524 x
2.540 mm, výška ložné plochy 864 mm (dle typu pneumatik), rozměry předního pevného čela
425 x 2.540 mm, podlaha – 50 mm vysokotlace impregnované dřevo, zadní zkosení provedení
Durbar, pružinově ovládané žebřinové nájezdy – 1.738 x 732 mm, dvě osmičepové nápravy ADR
90 mm do 40 km/h, pneumatiky 8ks 215/75 x 17.5, vzduchové brzdy 300x90 na všech nápravách
s mechanickým zavěšením, výška závěsu 485 mm, autostavěče na všech nápravách, odpružená
tažná oj – agrohák Ø 50 mm, 12 V – osvětlení (standardní pro EU), zástěrky na všech nápravách,
zábrany proti podjetí, schránka na nářadí, pevná podpěrná patka, barva: modrá, červená, zelená.

3. Cena standardně vybaveného modelu:
Cena nízkoložného zemědělského traktorového návěsu NC2PNTZ-16
Akční cena

461.307,- Kč
415.176,- Kč

4. Doporučené volitelné příslušenství:
Výstražný maják 12V vč. elektroinstalace
Nájezdy dřevěné
Osvětlení silniční LED
Zadní zkosení dřevo
Osvětlení SPZ s výstražným trojúhelníkem
Tažné oko K80 odnímatelné
Výškově nastavitelná podpěrná noha mechanická Haacon
Odnímatelné přední pevné čelo
Kotvící oka 6 ks - 1ks/1.710,- Kč
Barva zelená

6.650,- Kč
2.090,- Kč
0,- Kč
2.660,- Kč
0,- Kč
28.710,- Kč
12.705,- Kč
5.115,- Kč
10.260,- Kč
0,- Kč

Doprava do ČR

30.000,- Kč

Cena celkem

513.366,- Kč

Sleva na skladový kus

Cena po slevě

23.416,- Kč

489.950,- Kč

Uvedené ceny bez DPH.
4. Dodací lhůta:
skladem – ihned k odběru
5. Platební podmínky:
Platba v hotovosti, převodem na účet nebo prostřednictvím leasingové společnosti.
6. Záruka:
12 měsíců s možností prodloužené záruky
7. Platnost nabídky:
14 dní

V Českých Budějovicích

ELVA PROFI s.r.o.
Rudolfovská 465/107
Č. Budějovice 370 01
tel.: +420 774 796 601
info@nc-engineering.cz
www.nc-engineering.cz

