BUDAGÉP GÉPFEJLESZTŐ ÉS -GYÁRTÓ Kft.
1211 Budapest, Központi út 17/b.

www.flowpack.hu

Áraink:
Sorozattermékeink 2019. évi gyártelepi nettó árait (EXW Budapest, INCOTERMS 2010)
EUR-ban adjuk meg azzal, hogy belföldi vásárlás esetén az árut a teljesítés napján
érvényes EUR/HUF árfolyamon forintban számlázzuk az ÁFA felszámításával.
A LINEPACK® csomagológépek alapkiviteli ára:
• LINEPACK® -220 típus (max. 220 mm fóliaszélességig):
• LINEPACK® -400 típus (max. 400 mm fóliaszélességig):

27.800,- EUR
31.700,- EUR

A LINEPACK® csomagológépek alapkiviteléhez rendelhető opciók és áraik:
• Fotocellás markerjel érzékelés elektronikus szinkronizációval:
1.200,- EUR
• Kétbobinás fóliatartó és –vezető rendszer (egybobinás helyett):
1.100,- EUR
• Hosszhegesztő automatikus szétnyitása leállásnál:
750,- EUR
• Kereszthegesztő cikk-cakk késsel szerelten (egyenes helyett):
420,- EUR
• Kereszthegesztő szilárd tárgy okozta sérülés elleni védelme:
1.600,- EUR
• Csomagba védőgázt bejuttató egység:
1.600,- EUR
• Tépőszálat csomagolásba behelyező adapter (angol gyártmány):
2.800,- EUR
• Tintasugaras nyomtató VIDEOJET-1040 tip. (ajánlatunk)
4.950,- EUR
nyomtatófej tartóval komplettálva:
• Behordó egység meghosszabbítása:
egyedi ár
• Termék beadagoló, egyedi kialakítással egyes termékekhez:
egyedi ár
A túródesszert gyártás gépeinek árai:
A gépek árai 5.000-6.000-8.000-10.000 db/ó 30 g/db kakaómassza bevonatos
túródesszert teljesítmény kategóriában az egyeztetett felszereltségtől függő egyedi árak
170.000 és 260.000,- EUR tartományban.
Az extrudes formázógépek és egyéb berendezéseink árai:
Az ajánlati árak egyedileg kerülnek meghatározásra a gépek egyeztetett feltételek szerinti
kivitelétől és teljesítményétől függően.

Szolgáltatásaink és szállítási feltételeink:
Szerződéseinkben igény szerint vállaljuk gépeink:
• helyszíni telepítését, felszerelését,
• beüzemelését, próbagyártás végzését,
• a személyzet betanítását a gépek kezelésére,
• know-how átadást, technológiai tanácsadást, betanítást és tartós felügyeletet.
Úgyszintén vállaljuk az általunk korábban gyártott gépek műszaki felülvizsgálatát,
javítását, felújítását, korszerűsítését, esetenként cseregép bérlettel is.
Gyártóművi garanciánk az üzembe helyezéstől számított 12 hónapig, legfeljebb az
elszállítástól számított 15 hónapig érvényes.
Fizetési feltételként a szerződés értéke 50 %-ának előlegként való átutalását kérjük
– ami a szerződés életbelépésének feltétele – a fennmaradó 50 % átutalását pedig a
gyártóművi készre jelentést/átadást követően az áru elszállítása előtt.
Szállítási határidőnk a LINEPACK® csomagológépeknél 90 nap, gyártó vonalaink és
komplett berendezéseink esetében pedig 150-180 nap.

: (+361) 784-1116

: (+3670) 645-8234

E-mail: budagep@budagep.hu

