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5000 euro REDUCERE filtru
FILTRAȚI-VĂ ECONOMIILE !
O unitate de filtrare este un element crucial al echipamentului mașinii de debitat CNC. Sarcina sa principală este să
absoarbă și să filtreze fumul și praful produse în timpul tăierii termice și apoi să livreze aer proaspăt în spațiul de productie.
Aerul curat din hala de producție înseamnă căi de aer curat ale lucrătorilor și, prin urmare, risc redus de îmbolnăvire.
Un aspect important, adesea omis când vorbim de ventilație, este problema stării mașinilor și a echipamentelor
suplimentare. Puțini sunt conștienți de faptul ca praful, fumul și poluarea plutesc în aer pentru a se depune în cele din
urmă pe toate părțile mașinii, ducând treptat la o eficiență din ce în ce mai scăzută și ca rezultat, defecte și perioade de
nefuncționare, ceea ce este legat fără echivoc de cheltuieli suplimentare.
Totodata, este posibil să evitați fără probleme cheltuielile și să faceți economii suplimentare datorită unui comutator
vară/iarnă bine gândit. În loc să aruncați aerul încălzit artificial afară toamna și iarna, aceste poate fi recuperat și
transformat într-un avantaj. Sistemele de recuperare nu cooperează cu poluarea, dar datorită unui ventilator, pot fi
curățate și recirculate. Rezultă economii enorme de energie termică.
Unitățile de filtrare afectează în mod pozitiv mediul, deoarece previn poluarea aerului în afara clădirii.

Atunci când alegeți o unitate de filtare Eckert PFC, alegeți:
• Sănătatea angajaților
• Sistemul ecologic de schimb de aer
• Proces de tăiere amplificat
• Durata de viață extinsă a mașinii și a consumabilelor
• Posibilitate de încălzire a spatiului de lucru în timpul tăierii datorită comutatorului vară/iarnă
În plus, sistemul de stingere a scânteilor garantează siguranța și prelungește durata de viață a cartușelor filtrante.

Promoție trimestrială: unități de filtare mai ieftine cu 5000 de EURO !
Oferta specială se aplică numai capetelor de tăiere instalate pe mașini Ruby HD, Jantar, Sapphire, Onyx, Chrome
Numai pentru ofertele primite până la 30 iunie 2022 !
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REGULAMENT PROMOȚIE 5000 EURO reducere la unitățile de filtare !
Reguli
1. Reglementările date (”Reguli”) definesc condițiile unei campanii promoționale (denumită în continuare ”Promoție”)
desfășurată sub denumirea ”5000 EURO reducere la unitățile de filtrare!”.
2. Promoția este organizată de Societatea cu Răspundere Limitată ECKERT AS cu sediul social în Legnica la ul. Pawicka 4c
59-220 Legnica, Polonia, înscrisă în Registrul Judecătoriei Naționale ținut de Judecătoria Legnica, Secția a 5-a Comercială,
Secția Registru sub numărul KRS 000050403, denumit în continuare ”Organizator”.
3. Oferta specială este valabilă pentru clienții care au primit oferta în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022.
4. Oferta specială este limitată cantitativ. Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia promoția înainte de 30 iunie 2022.
5. Oferta specială se aplică numai capetelor de tăiere instalate pe mașini: Ruby HD, Jantar, Sapphire, Onyx, Chrome.
6. Clienții care participă la promoție vor primi o unitate de filtrare la un preț special.
7. Prețul special include doar 1 unitate de filtrare.
8. Reducerea la o unitate de filtare este acordată de un reprezentant Eckert AS Sp. z o.o. și este ajustată individual la
mașina comandată și la echipamentele suplimentare.
9. Participantul la promoție poate fi o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, care are 18 ani și nu este parțial sau
total incapabil în sensul Codului civil (denumit în continuare ”Participant”).
10. Participarea la promoție este voluntară.
11. Fiecare Participant la promoție declară că a citit Regulamentul Promoției bifând căsuța ”Declar că am citit Regulamentul
Promoției ”5000 EURO reducere la unitățile de filtrare!” și acceptă toți termenii și condițiile cuprinse în acesta.

Echipamente CNC Eckert de debitare cu plasmă, oxigaz și jet de apă
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