DOFINANSOWANIE ZUS
NA POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY
Uzyskaj nawet 25

000 zł na

PODNOŚNIKI PODCIŚNIENIOWE I WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE!
MANUT LM RUSZA W POLSKĘ!

ZOBACZ PODNOŚNIK
PODCIŚNIENIOWY W AKCJI

PODNOŚNIK PODCIŚNIENIOWY MANUT-LM

Specjaliści z PS LIFT przyjadą
do Twojej firmy z zestawem demonstracyjnym
i zaprezentują możliwości podnośnika
podciśnieniowego MANUT-LM.

Zaprojektowane z myślą minimalizacji ryzyka związanego
z kontuzjami kręgosłupa pracowników.
•
Udźwig do 250 kg
•
Sprawdzone rozwiązanie w każdej branży
•
Mogą być zawieszone na żurawiach i suwnicach
•
Manipulacja: butelki, kartony, skrzynie i skrzynki,
elementy schodzące z linii produkcyjnej, beczki,
worki, żywność: bloki masła i sera, mięso, szynka
i wiele innych

KLIKNIJ
I ZOBACZ JAK DZIAŁA
TO URZĄDZENIE

POZNAJ NASZE URZĄDZENIE ZA DARMO!
Zadzwoń pod nr +48 65 513 12 92
lub napisz na adres sekretariat@ps-lift.com
i umów się z naszym specjalistą na spotkanie.
Zapraszamy do kontaktu!

WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE
WCIĄGNIK
ŁAŃCUCHOWY RĘCZNY
•
•
•
•
•
•
•
•

WCIĄGNIK
ŁAŃCUCHOWY ELEKTRYCZNY

Doskonałe do podnoszenia, naprężania
i wyciągania
Solidna konstrukcja stalowa gwarantuje trwałe
użytkowanie i odporność na uderzenia
Dostępny z każdą długością łańcucha
Łańcuch nośny ocynkowany o wysokim
współczynniku wytrzymałości na rozciąganie
Zwarta budowa i nowoczesny design
Niezawodny samosmarujący hamulec
Hak nośny odporny na przeciążenia
Serwis oraz części zamienne

•
•
•

Pełne bezpieczeństwo podczas
użytkowania
Różnorodne gałęzie przemysłu
Możliwość zastosowania wielu opcji
і
Wciągnik z falownikiem
і
Wciągnik sceniczny
і
W wersji odpornej na korozję
і
W wersji ATEX

Zawieś urządzenie na żurawiu bądź suwnicy.
Urządzenia również podlegają dofinansowaniu ZUS.
Zdobądź do 25 000 zł na suwnicę czy żurawia!

PODSTAWOWE LIMITY KWOTOWE I PROCENTOWE DOTACJI*
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Dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i charakterystyki branży,
kwota dofinansowania wynosi

80% – maksymalnie 299 tys. zł.

*Sprawdź na co jeszcze możesz uzyskać dotację w katalogu działań inwestycyjnych dostępnym zarówno na naszej stronie, jak i na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
By uzyskać jak najwyższą kwotę dofinansowania, kategorie wyszczególnione w katalogu działań inwestycyjnych można ze sobą łączyć.

Odwiedź naszą stronę WWW.PS-LIFT.COM i dowiedz się więcej!

