Producent firma INTERVENT.pl Sp. z o. o.

POLSKI PRODUKT

WORKER4 to urządzenie do napełniania worków piaskiem,
które nie wymaga silnika, prądu ani żadnego innego zasilania.
To proste urządzenie nie wymaga specjalnego szkolenia!

1 osoba = 720 worków w godzinę










Tylko jeden człowiek do obsługi
Waga mniej niż 10 kg
Transport jedna osoba
Niepotrzebny prąd ani paliwo
Nie wymaga serwisu
Prosty w użyciu
Gotowy do pracy zawsze (natychmiast)
BEZPIECZNY! - bez części obrotowych i bez prądu!!

ROZWIĄZANIE

WORKER4 to najlepsze rozwiązanie W sytuacjach
kryzysowych takich jak powodzie, zalania czy
wycieki chemiczne, wszędzie tam gdzie liczy się
efektywność, szybkość działania, bezawaryjność
i prosta obsługa - taki jest WORKER4 - jest
niezastąpiony.

Cena tylko

2998 zł
netto

WYDAJNOŚĆ

WORKER4 Jest bardzo wydajny, 720 worków
w ciągu godziny napełni swobdnie tylko jedna
osoba. Konstrukcja pozwala też na łączenie
pojedynczych urządzeń w pary (i tak nasypujemy
8, 16 i 32 worki w tym samym czasie), co potęguje
wydajność i czyni urządzenie WORKER4 absolutnie
bezkonkurencyjnym na rynku.

WORKER4 jest tani! - zarówno w zakupie jak i w eksploatacji.
Szczegółowe informacje
INTERVENT.pl Sp. z o.o. Ożarów Maz. 05-850, ul. Strażacka 1B
tel./ fax +48 22 721 03 66, tel. +48 512 214 248, intervent@intervent.pl,

www.worker4.pl
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PORÓWNANIE PRODUKTÓW OFEROWANYCH NA RYNKU
WORKER4.pl
Obsługa

Trójramienny napełniacz
obrotowy

Taśmociąg na przyczepce

Inne
urządzenia

1 osoba

4 osoby

2 osoby

BRAK

720 - 900
Jedna osoba napełnia 720-900
worków w godzinę

700 - 900
„Czteroosobowa obsługa może
napełnić
700 - 900 worków na godzinę”

720 Dwie osoby napełniają 720
worów na godzinę.

BRAK

10 kg

120 kg

750 kg

BRAK

Ręczny 1 osoba

4 osoby

Samochód z hakiem + specjalna
przyczepka

BRAK

Ręczny 1 osoba – bez
problemu, bez zmęczenia

4 osoby – konstrukcja komplikuje
przemieszczanie na miejscu akcji

Niemożliwy

BRAK

Zasilanie

Nie wymaga

Minimum 230V

Benzyna lub 400V

BRAK

Przeglądy

Wzrokowo

Silnik elektryczny, kable
elektryczne, szczelność połączeń
kabli, smarowanie części
obrotowych, odpryski, zadrapania
farby.

Silnik spalinowy lub elektryczny,
kable elektryczne, szczelność
połączeń kabli, smarowanie
części obrotowych, odpryski,
zadrapania farby, pęknięcia i
nadwyrężenia taśmy gumowej,
przeglądy przyczepki

BRAK

Nie wymaga

Uprawnienia SEP, smarowanie,
wymiana łożysk

Warsztat silników spalinowych /
Uprawnienia SEP, smarowanie,
wymiana łożysk, naciąg taśmy
gumowej, wymiana taśmy
gumowej

BRAK

Przeczytanie Instrukcji obsługi

Specjalne szkolenie

Specjalne szkolenie

BRAK

Zawsze gotowy

4 osoby przygotują w 5 minut +
prąd 230V

20 minut

BRAK

BEZPIECZNY w każdych
warunkach w każdej chwili

Deszcz i podmokła
okolica zawsze wywołują
niebezpieczeństwo obsługi
urządzeń pod napięciem
elektrycznym, ramiona obrotowe
mogą być niebezpieczne przy
zmęczeniu obsługujących

Deszcz i podmokła
okolica zawsze wywołują
niebezpieczeństwo obsługi
urządzeń pod napięciem
elektrycznym, napełnianie
gorącego silnika benzyną
stwarza niebezpieczeństwo
pożaru, obracający się taśmociąg
może być niebezpieczny przy
zmęczeniu obsługujących

BRAK

2 998 zł netto

13 000 zł netto

56 000 zł netto

Brak

3 lata

2 lata

1 rok

Brak

Wydajność:
Ilość worków/
godz.
Waga
Transport
Transport w
terenie trudnym,
podmokłym

Serwis

Szkolenie
Gotowość do
pracy
Bezpieczeństwo
obsługi

Cena
Gwarancja

Zastanów się zanim wydasz pieniądze z budżetu bo to też Twoje pieniądze!
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INTERVENT.pl Sp. z o.o. Ożarów Maz. 05-850, ul. Strażacka 1B
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www.worker4.pl

