Coevorden, 23 november 2015

Betr.: Cargo Floor beschermkappen

Geachte relatie,
Wij willen U, via deze nieuwsletter, erop attenderen dat de speciaal ontwikkelde beschermkappen voor
het Cargo Floor aandrijfsysteem leverbaar zijn.
De beschermkappen zijn bedoeld om de hydraulische componenten van uw Cargo Floor
aandrijfsysteem extra tegen vervuiling van buitenaf te beschermen. De beschermkappen zijn speciaal
ontworpen voor de Cargo Floor schuifvloersystemen van het type CF500 SLC (levering vanaf 2012). Alle
kappen kunnen eenvoudig zonder gebruik van gereedschap ook achteraf worden gemonteerd.

Er zijn drie beschermkappen beschikbaar

1) Beschermkap cilinder (stangzijde), artikelnummer 7371052
Beschermkap voor de bescherming van de stang-/voorzijde
van alle 3 cilinders incl. koppelingen en common rail.
Montage; hiervoor dienen de cilinders bij montage in de
uitgaande arbeidsslag worden gezet zodat de
beschermkap erover kan worden geplaats en onder leiding
2 door kan worden geklikt waardoor deze automatisch
gearreteerd wordt.

€ 39,--*

2) Beschermkap cilinder (bodemzijde), artikelnummer 7371053
Beschermkap voor de bescherming van de achterzijde van
alle 3 cilinders incl. koppelingen en common rail.
Montage; hiervoor dient aan de achterzijde van het systeem
ten minste 10 cm. ruimte aanwezig te zijn tot aan de eerste
dwarstraverse van de oplegger.

€ 39,--*
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3) Beschermkap besturingsventiel (bovenzijde), artikelnummer 7371054
Beschermkap voor bescherming van de bovenzijde van het
besturingsventiel, inclusief de koppelingen en eventuele
bedieningshendel A, B uitvoering.
Montage; kan eenvoudig - en in de meeste gevallen zonder gebruik
van gereedschap - ook achteraf worden gemonteerd. Afhankelijk van
de beschikbare ruimte zullen de zogenaamde vleugels verbogen
moeten worden (er ontstaat daarbij een witte vouwlijn) de speciale
nok dient in de daarvoor aanwezige opening te vallen.

€ 39,--*
4) Beschermkappen set, bestaande uit beschermkappen cilinder (stang- & bodemzijde) en
besturingsventiel (bovenzijde), artikelnummer 7371063

€ 89,--*

*Prijzen : bruto, exclusief B.T.W.
Levering : af werk, verzendkosten op rekening volgens de standaard Metaalunie lever- en
betalingsvoorwaarden

In het vertrouwen u hiermee volledig te hebben ingelicht verblijven wij inmiddels in afwachting van uw
eventueel gewaardeerde opdrachten.
met vriendelijke groet,
Cargo Floor B.V.
Coevorden, Nederland
UW CARGO TEAM
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