METAL VEFRA

¿VOL AUMENTAR LA SEVA
PRODUCCIÓ?

APLIQUEM TECNOLOGIA

•

LLEUGER, TAN SOLS 12 KG.

•

MOLT RESISTENT.

•

PINTAT
AMB
ANTIOXIDANT.

•

CAPACITAT PER A 2 GALLEDES

•

ANCLATGE
PER
GALLEDES BUIDES.

•

VÁLID PER TASQUES DE PODA
I
ACLARIDA
DEL
FRUIT
SOBRANT.

•

ALÇADA DE RECOLLIDA FINS
DOS METRES I MIG.

•

•

•

PINTURA

DOS

FÁCIL
D´APILAR PER AL
TRANSPORT
I
EMMAGATZENATGE. (PAK 5
UTS. Alt 1,50m. Ample 0,7 m.
LLarg 1,1 m.).
RODES PER PROTECCIÓ DE
XASSÍS I COMODITAT DURANT
L´US.
COLORS CARTA RAL SOBRE
COMANDA.

METAL VEFRA
Travesía San Sebastia 1
25180 ALCARRAS (LLEIDA)
Teléfono: 973 795 886
Fax: 973 795 886
comercial@vefra.es
consvefra@hotmail.com

REALITZI LA SEVA RECOL-LECCIÓ
AMB MÉS COMODITAT I MENYS
ESFORÇ.
www.vefra.es

UNA GRAN EINA AL SEU SERVEI.

UN CHASSIS MOLT ROBUST
Aquesta eina compta amb un xasís tubular
tancat, al cual se afegeixen els esgraons,
passant a formar un conjunt molt robust i
resistent. El esgraó esta realitzat en reixeta
antilliscant.

SOLUCIONS PRÁCTIQUES
Suposem que necessita una eina tan especial
per a les tasques de recol-leccio, poda i
aclarida que podría ser del seu agrat. Provil i
quedará convençut.

En el seus múltiples avantatges es trova una
amplada de graó mol confortable, tan per
pujar i baixar, com per estar un temps sobre
ell,
evitant
posibles
accidents
o
sobrecárregues musculars.

A la cabina s´aplica una pintura de gran qualitat
i antioxidant, obtenin un acabat brillant i
durader.

RENDIBLE I CÓMODE
Amés, segons model, disposa de porta cub alt
per a la recollida realitzada des de l´esgraó mes
elevat, aixó permet tenir més a prop la galleda i
danyar menys la fruita al dipositar-la.
Aquet mateix dispositiu li facilitará enganxar
últils de poda i tenir-los més a má.

Hi ha la posibilitat de transportar dues
galledes al porta galledes, ja que aquest es de
gran capacitat, la cual cosa, permet a
l´operari, tenir sempre una o mes galledes
buides a la seva disposició.

Tot aixó ens porta a una major comoditat i un
increment del treball i producción respecte del
métodes tradicionals.

METAL VEFRA
Jaume 607 239 406
Manel 696 963 350

