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ЕЛЕКТРОЛОТОВЕ
Електролотът, както и дълбоководният термометър (който е електролот с
вграден дистанционен термометър) се изпълняват по поръчка, при която се уточнява
дължината на кабела.
Електролотовете работят на батерии и се комплектоват върху оборудвана макара
със стойка и звукова сигнализация, според поръчката:
* с кръгъл кабел с трайна ръчна маркировка с надписи (цифри) на всеки 10 см за
дължини по избор до 100 метра;
* с плосък кабел, със сантиметрови и милиметрови фабрични маркировки, с
фиксирани дължини до 500 метра.
Електролотове с кръгъл кабел, ръчна маркировка
Eлектролот
кабел

(стандартен)

с

кръгъл

Обща дължина на кабела 20 м
Обща дължина на кабела 30 м
Обща дължина на кабела 50 м
Обща дължина на кабела 100 м
За допълнителна светлинна
сигнализация се добавят
Допълнително Термометър
(в сондата) и LCD дисплей в макарата

Цена (лв) без ДДС

218.00 лв
249.00 лв
306.60 лв
443.80 лв
+ 23.00 лв
+143.00 лв

Лотовете, снабдени с термометър имат и дисплей:

Дължината на кабела е по избор: от 10м до
100м. Възможно е и различно маркиране, обект
на
по-специални
изисквания,
но
и
ценообразуването е различно. Специфични
изисквания са допустими, и се договарят при
поръчката.
Всяка поръчка се потвърждава с частично
(не по-малко от 50%) или пълно авансово
плащане. Срокът за изпълнение, е до 20 работни
дни, след потвърждаване на поръчката, и е в
зависимост от моментното натоварване. При
определени условия се приемат и срочни поръчки.
Показаните по-горе снимки са с илюстративна цел, външният вид може да се отличава при
конкретно изпълнение като тип и цвят на макарата.
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Електролот с плосък кабел,
с маркировка в метри, сантиметри и милиметри, сонда Ф15мм
Дължините на маркирания кабел са фиксирани, и са както следва:
Стояща макара, с кабел,
сонда и зумер
Дължина на кабела
20 m
30 m
50 m
100 m
150 m
200 m
300 m
500 m
За допълнителна светлинна
сигнализация се добавят
Допълнително Термометър
(в сондата) и LCD дисплей в
макарата

(Цена без
ДДС)
€ 169.20
€ 198.55
€ 261.00
€ 351.50
€ 420.00
€ 498.00
€ 742.00
€ 952.75
+ 23.00 лв
+143.00 лв

Сроковете за доставка са до 30 дни
след потвърждаването на поръчката с авансово плащане
Авансът за лотовете с плосък кабел е 100%.
Показаните на снимката са лотове с плосък кабел с дължини съответно: 300м, 150м и 100м.

Получаване на готовата поръчка: в офиса на фирмата или чрез доставка с
куриер, на посочен от клиента адрес. Разходите по доставката не са включени в
посочените цени.
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