
Đơn giá 

(VNĐ)

Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.02) cái 12,000,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar

Lưu lượng: 5 – 10 L/phút

Đường kính xi lanh: 34 mm (44) mm

Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm

Đồng hồ áp suất: Không có

Kích thước đầu vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm.

kích thước hạt vật liệu cho phép: < 0.5 mm.

Khối lượng thiết bị: 25 kg

BẢO HÀNH: 12 tháng

Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.03) cái 14,000,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar

Lưu lượng: 5 – 10 L/phút

Đường kính xi lanh: 34 mm (44) mm

Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm

Đồng hồ áp suất: Có (Max 15 Bar)

Kích thước vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm.

kích thước hạt vật liệu cho phép: < 0.5 mm.

Khối lượng thiết bị: 25 kg

BẢO HÀNH: 12 tháng

Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.04) cái 14,000,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar

Lưu lượng: 5 – 10 L/phút

Đường kính xi lanh: 40 mm (48) mm

Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm

Đồng hồ áp suất: KHÔNG

Kích thước đầu vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm.

kích thước hạt vật liệu cho phép: < 1.5 mm.

Khối lượng thiết bị: 25 - 30 kg

BẢO HÀNH: 12 tháng

Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.06) cái 16,000,000

TT
Tên thiết bị, mã hiệu, xuất xứ, 

thông số kỹ thuật chi tiết
ĐVT

  Công ty chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý công ty bảng báo giá thiết bị máy bơm vữa P-Grout như sau:

Hình ảnh tham khảo
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Kính gửi: Anh

Đơn vị: CTy

Địa chỉ: Y

Điện thoại: 09 Fax: 

Email: @gmail.com

Số báo giá: 02/TBCĐ/290819QP

Người báo giá: Mr_Đông

Điện thoại: 024.6688.3332 - 0941.388.329

Email: codienqpc@gmail.com

BÁO GIÁ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar

Lưu lượng: 5 – 10 L/phút

Đường kính xi lanh: Trong 40 (Ngoài 48) mm

Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm

Đồng hồ áp suất: Có (Max 15 Bar)

Kích thước đầu vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm.

kích thước hạt vật liệu cho phép: < 1.5 mm.

Khối lượng thiết bị: 25 - 30 kg

BẢO HÀNH: 12 tháng

Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.01) cái 10,000,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar

Lưu lượng: 10 – 20 L/phút

Đường kính xi lanh: 78 mm (90 mm)

Hành trình xilanh: Max 120 mm

Đồng hồ áp suất: Không có

Kích thước vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm.

kích thước hạt vật liệu cho phép: < 2 mm.

Khối lượng thiết bị: 40 kg

BẢO HÀNH: 12 tháng

Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.05) cái 6,000,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Áp suất làm việc: 5 Bar

Lưu lượng: 5 – 10 L/phút

Đường kính xi lanh: 38 mm (45 mm)

Hành trình xilanh: Max 100 mm

Đồng hồ áp suất: Có

Kích thước vòi phun mở rộng: 5 – 10 mm.

kích thước hạt vật liệu cho phép: < 0.5 mm.

Khối lượng thiết bị: 10 - 15 kg

BẢO HÀNH: 12 tháng

Giá báo trên bao gồm:

Thanh toán:

KHÁCH XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG:

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2019

- Thời gian giao hàng: Sau khi chuyển tiền đặt cọc tiền hàng.

- Bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên thống nhất ký biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị.

- Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng.

- Báo giá có giá trị trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày báo.

- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
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- Vận chuyển và giao hàng miễn phí tại các quận huyện nội thành Hà Nội. 

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN QUANG PHÚ




