Autoryzowany DEALER >>> Sprzedaż >>> Serwis >>> Wynajem

Minikoparka 2019 rok WYPRZEDAŻ !!!!!!
SWE 17B
Dane techniczne
Masa operacyjna

1870 kg

Pojemność łyżki
Siła łyżki
Siła ramienia
Kąt zwrotu
Prędkość jazdy
Zdolność pokonywania
wzniesień
Typ silnika

0,04 m³
13,1 kN
8,7 kN
50º (RH)/ 75º (LH)
4,26 / 2,33 km/h

Pojemność silnika

Moc max
Pojemność zbiornika paliwa(L)
Prędkość obrotu
Typ pompy
Wydajność pompy (L/min)
Silnik
30º
Ciśnienie
3 cylindry,chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk

0,854 L
9,9 kW/2200 obr/min
23 L
10,5 obr / min
pompa wielotłoczkowa
2x20+14
Yanmar 3TNV70-SSU
27,8º

MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA 1710 MM
MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA
3505 MM
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

2160 MM / 2460 MM

Maszyna zawiera:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

łyżka : 30 ; 45 ; skarpówka; szybko-złącze
przedłużone ramię 2.46 głębokość kopania
dodatkowe linie hydrauliczne
zamkniętą i ogrzewaną kabinę
radio
reflektory na dachu i ramieniu
instrukcję obsługi i pisemną gwarancję

79.000,00 zł NETTO
Zapytaj o rabat !! :)
www.dakkar.pl

biuro@dakkar.pl

Autoryzowany DEALER >>> Sprzedaż >>> Serwis >>> Wynajem

Minikoparka 2019 rok
SWE 20B
Dane techniczne
Masa operacyjna

1940 kg

Pojemność silnika

1,1 l

Pojemność łyżki
Siła łyżki
Siła ramienia
Siła trakcji
Kąt zwrotu
Prędkość jazdy
Przepływ (Mpa)
Zdolność pokonywania
wzniesień
Typ pompy
Typ silnika

0,04 m³
15 kN
8,7 kN
22,5 kN
50º (RH)/ 75º (LH)
3,5 / 2,1 km/h
22,6/19

Moc max
Pojemność zbiornika paliwa(L)
Ciśnienie
Prędkość obrotu
Wydajność pompy (L/min)
Poj. układu hydraulicznego
Silnik

13,3 kW/2200 obr/min
23 l
30 kPa
10,5 obr / min
2x21+15
17 l
Yanmar 3TNV76-SSU

30º
pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata
3 cylindry,chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk

MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA 1870 MM
MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

3770 MM
2700 MM

Maszyna zawiera:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

łyżka: 30; 40; skarpówka; szybko-złącze
długie ramię 2.70 głębokość kopania
dodatkowe linie hydrauliczne
zamkniętą i ogrzewaną kabinę
radio
reflektory na dachu i ramieniu
instrukcję obsługi i pisemną gwarancję

88.000,00 zł

NETTO

Zapytaj o rabat !! :)
www.dakkar.pl

biuro@dakkar.pl

Autoryzowany DEALER >>> Sprzedaż >>> Serwis >>> Wynajem

Minikoparka 2019 rok
SWE 25B
Dane techniczne
Masa operacyjna

2580 kg

Pojemność silnika

1,331 L

Pojemność łyżki
Siła łyżki
Siła ramienia
Siła trakcji
Kąt zwrotu
Prędkość jazdy
Przepływ (Mpa)
Zdolność pokonywania
wzniesień
Typ pompy
Typ silnika

0,066 m³
20,8 kN
13 kN
19 kN
54º (RH)/ 66º (LH)
4,7 / 2,6 km/h
23,5/20

Ciśnienie
36º
Pojemność zbiornika paliwa(L) 42,5 l
Silnik
Yanmar 3TNV82A
Prędkość obrotu
10 obr / min
Wydajność pompy (L/min) 2x29 + 21
Poj. układu hydraulicznego 30 l
Moc max
15,5 kW/2200 obr/min

30º
pompa wielotłoczkowa KYB/Japan
3 cylindry,chłodzone cieczą

MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

4018 MM
2850 MM

Maszyna zawiera:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
dodatkowe linie hydrauliczne
zamkniętą i ogrzewaną kabinę
radio
reflektory na dachu i ramieniu
instrukcję obsługi i pisemną gwarancję

Cena 106.000,00 zł NETTO
Zapytaj o rabat !! :)

www.dakkar.pl

biuro@dakkar.pl

Autoryzowany DEALER >>> Sprzedaż >>> Serwis >>> Wynajem

Minikoparka 2019 rok
SWE 25FU
Dane techniczne
Masa operacyjna

2500 kg

Pojemność silnika

1,3 l

Pojemność łyżki
Siła łyżki
Siła ramienia
Siła trakcji
Kąt zwrotu
Prędkość jazdy
Przepływ (Mpa)
Zdolność pokonywania
wzniesień
Typ pompy
Silnik
Typ silnika

0,08 m³
20,8 kN
13 kN
25 kN
50º (RH)/ 75º (LH)
3,5 / 2,1 km/h
22,6/19

Moc max
Pojemność zbiornika paliwa(L)
Ciśnienie
Prędkość obrotu
Wydajność pompy (L/min)
Poj. układu hydraulicznego

14 kW/2200 obr/min
26 l
36 kPa
9 obr / min
2x29+19.2+6.5
24 l

30º
pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata
Yanmar 3TNV80-F
3 cylindry,chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk

MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA

4223 MM

MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA

2750 MM

Maszyna zawiera:
✔ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
✔
✔
✔
✔
✔

dodatkowe linie hydrauliczne
zamkniętą i ogrzewaną kabinę
radio
reflektory na dachu i ramieniu
instrukcję obsługi i pisemną gwarancję

115.000,00 zł

NETTO

Zapytaj o rabat !! :)
www.dakkar.pl

biuro@dakkar.pl

Warunki Gwarancji na nowe Urządzenia marki SUNWARD - koparki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Ogólne Warunki Gwarancji
Na nowe maszyny SUNWARD udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego
za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 1 roku od jego wydania kupującemu (gwarancja
podstawowa). lub przebiegu 2000 mtg. ( w zależności co wcześniej nastąpi )
Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości, zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru,
odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie.
Warunki przedłużonej gwarancji SUNWARD Plus.
Firma SUNWARD, producent uznanych w skali światowej, ładowarek, koparek i Iinnych urządzeń budowlanych oferuje
opcje gwarancji przedłużonej o maksymalnie dwa lata poza pierwszy rok posiadania. Przedłużona gwarancja nosi
nazwę SUNWARD plus.
Na zakupioną
koparkę SUNWARD udzielana jest gwarancja roczna lub na 2000 godzin pracy.
Przedłużenie gwarancji umożliwia zakup dodatkowego roku (lub 1000 godzin) bądź dodatkowych dwu lat (lub 2000
godzin), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Połączenie
pierwszego roku standardowej gwarancji z przedłużeniem o dwa lata bądź 4000 godzin,
w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej, pozwala uzyskać trzyletnią gwarancję.
Gwarancja firmy SUNWARD
SUNWARD Extra 1
SUNWARD Extra 2
Całkowita możliwa ochrona

:
:
:
:

Jeden rok 2000 godzin
(dodatkowy jeden rok) Dodatkowych 1000 godzin
(dodatkowe dwa lata) 1000+1000 dodatkowych godzin
Trzy lata 4000 godzin.

Gwarancja obejmuje wszystkie szkody powstałe w wyniku wad materiałowych i/lub konstrukcyjnych, pod warunkiem
prawidłowego użytkowania sprzętu i maszyn. Kupujący musi być poinformowany o naszych zasadach i warunkach
gwarancji przy dostawie maszyny/urządzenia. Te informacje są dostarczane z każdą maszyną, razem z instrukcja
obsługi i katalogiem części zamiennych.
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Urządzeń marki SUNWARD , spowodowanego jego normalną
eksploatacją.
Ewentualne przeniesienie prawa własności urządzeń SUNWARD nie ma wpływu na obowiązywanie gwarancji pod
warunkiem, że nabywca i każdy poprzedni właściciel przestrzegali niniejszych Warunków Gwarancji (szczególnie na
bieżąco przeprowadzali okresowe przeglądy serwisowe).
Informacje o gwarancji zawarte w Instrukcji obsługi urządzenia mają charakter ogólny i obejmują jedynie
najważniejsze założenia. Szczegółowe warunki i zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji opisują niniejsze
Warunki Gwarancji.
II. Nowe Maszyny firmy SUNWARD

•

Podstawowej gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym spełnianiu następujących warunków:

•

podczas eksploatacji urządzenia spełnione były wskazówki i respektowane zalecenia przytoczone w literaturze
pokładowej, załączonej do nowego urządzenia, zgodnie z Instrukcją obsługi .

•

wszystkie przeglądy serwisowe wykonywane są fachowo, w pełnym zakresie wg przedziałów czasowych
określonych przez producenta SUNWARD. Aktualny wykaz czynności wchodzących w skład poszczególnych
przeglądów serwisowych można uzyskać u autoryzowanego przedstawiciela firmy SUNWARD

•

przy tym usunięcie usterek, które były wykryte w trakcie na bieżąco wykonywanych przeglądów serwisowych,
kupujący zleci w możliwie najkrótszym czasie,

•

do napraw gwarancyjnych są używane wyłącznie Oryginalne Części SUNWARD. W przypadku, gdy przeglądy
serwisowe i naprawy będą wykonywane w warsztatach nieposiadających autoryzacji SUNWARD, a w związku
przyczynowym z wykonywanymi w ten sposób czynnościami serwisowymi oraz użytymi częściami powstanie
usterka lub dojdzie do innych uszkodzeń Urządzenia, wówczas tego rodzaju usterki nie obejmie gwarancja
udzielona przez producenta

•

praw z tytułu odpowiedzialności za usterki należy dochodzić bez zbędnej zwłoki czasowej tj. po stwierdzeniu
usterki, przy tym kupujący w celu usunięcia usterki zobowiązany jest do niezbędnego współdziałania z

autoryzowanym serwisem SUNWARD.

•

•

wypadki i uszkodzenia mechaniczne urządzeń SUNWARD w okresie gwarancji, kupujący jest zobowiązany
natychmiast zgłosić w autoryzowanym serwisie.

Podstawowa gwarancja nie obejmuje:

•

usterek, które związane są z faktem, że urządzenie było naprawiane lub obsługiwane w niefachowy sposób,
samodzielnie lub w nieautoryzownych warsztatach i/lub używane były nie oryginane części .

•

usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych lub chemicznych, jak również
powstałych na skutek niedbałości użytkownika,

•

uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym otwieraniem części zamykanych oraz systemów
zabezpieczających urządzenia lub powstałych na skutek takich działań,

•

Części uszkodzonych z powodów niezależnych od SUNWARD a w szczególności: wyładowań atmosferycznych,
nieprawidłowego transportu, magazynowania oraz działań wojennych czy terrorystycznych lub innych przypadków
losowych.

•

naturalnego zużycia eksploatacyjnego, usterek spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem,
niedostateczną obsługą lub niedozwolonymi zmianami nie zatwierdzonymi przez producenta.

•

usterek spowodowanych używaniem urządzenia w sposób, który nie odpowiada warunkom określonym przez
producenta, lub gdy urządzenie jest używane niezgodnie z przeznaczeniem

•

usterek powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń Instrukcji obsługi i Książki serwisowej,

III. Gwaranją Producenta Sunward nie sa objęte :

•

elementy gumowe i gumowo-metalowe, szczotki, uszczelki, wyłączniki magneto termiczne i termiczne itp.

•

Części uszkodzonych lub zużytych w skutek zanieczyszczenia, które dostało się do silnika poprzez
uszkodzony np. filtr powietrza.

•

Gwarancja nie obejmuje olejów kryjących i smarów, płynów chłodzących, elementów filtracyjnych, części
naprawczych, żarówek, bezpieczników, części układu zapłonowego (świece żarowe, pompy paliwowe wtryskowe,
wtryskiwacze), pasków klinowych wentylatora, pasów napędowych i innych części eksplatacyjnych.
Bolce i tuleje są częściami ulegającymi zniszczeniu i nie podlegają one gwarancji.

•
•

Gąsiennice są objęte gwarancją tylko w wypadku wady nie związanej z eksplatacją .
. Należy dokumentować i stosować się do harmonogramu serwisu technicznego oraz używać oryginalnych
części/smarów.

IV. Koszty serwisowe :
Koszty związane z wykonywaniem okresowych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta
SUNWARD POLSKA jak również koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego części urządzenia w
całości pokrywa kupujący, jak np.:

•

bieżącą konserwację, regulacje i regularne kontrole części ulegających bieżącemu zużyciu eksploatacyjnemu jak
np. filtr oleju, powietrza i paliwa,

•

wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania i liczby
motogodzin. (np. gąsiennice świece, , tuleje , żarówki itp.).

•

Dojazd Serwisanta do miejsca Postoju Maszyny ( np. placu budowy gdzie nastąpiła usterka ) jeśli wezwanie

serwisanta nie miało uzasadnienia lub powstało z niewłasciwej eksplatacji urządzenia .

•
•

W uzasadnionych przypadkach dojazd Serwisanta jest bezpłatny .
Jeśli usunięcie usterki w miejscu pracy urządzenia nie jest możliwe, wówczas kupujący zobowiązany jest we
własnym zakresie dostarczyć urządzenia do autoryzowanego serwisu w możliwe najszybszym czasie.

•

Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i starannego usunięcia usterki, która pojawi się w okresie
obowiązywania podstawowej gwarancji.
W przypadku gdy zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych od producenta maksymalny czas naprawy
może wynieść 30 dni.

•

Kupujący ma obowiązek dostarczenia Urządzenia w jak naszybszym terminie, po stwierdzeniu wadliwości działania
urządzenia.

•

Każdorazowo podczas wizyty w autoryzowanym serwisie , kupujący ma obowiązek okazywać książkę serwisową z
której wynika iz dokonywał systematycznych kontroli i przeglądów zalecanych przez producenta.

•

Usterki określa się poprzez przedstawienie wadliwej właściwości lub funkcji albo opisem zewnętrznego przejawu
usterki.

Autoryzowany serwis SUNWARD, ewentualnie sprzedający wydaje kupującemu potwierdzenie o tym, kiedy kupujący
skorzystał z przysługujących mu praw, jak również o usunięciu usterki i czasie jej usuwania. Samo potwierdzenie o
skorzystaniu z praw kupującego wynikających z odpowiedzialności za usterki nie oznacza uznania usterki.

-

WARUNKI TRZYLETNIEJ GWARANCJI - Gwarancja SUNWARD Extra 1 , 2 , 3 .

Pełna 3-letnia gwarancja producenta.
Zapewnijcie sobie doskonałą wszechstronną ochronę gwarancyjną aby uniknąć ponoszenia kosztów niespodziewanych
napraw!
Warunkiem przedłużenia gwarancji są:
1 ) Dokonanie płatnego przeglądu raz na 6 miesięcy (6 przeglądów w okresie 3 letniej gwarancji) potwierdzonych
wpisem do książki serwisowej i dowodem zakupu. Przeglądy muszą być wykonane w autoryzowanym punkcie
serwisowym gwaranta.
W przypadki intensywnej eksploatacji Kupujący poza przeglądami płatnymi będzie dokonywał sam lub w autoryzowanym
punkcie serwisowym gwaranta wymiany olejów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym w Instrukcji urządzenia (potwierdzony dowodami zakupu materiałów eksploatacyjnych w
autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta).
Kupujący będzie użytkował urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi i używał tylko oryginalnych części zamiennych
SUNWARD
Przedłużenie gwarancji jest możliwe tylko w stosunku do nowych maszyn. Gwarancja ta obowiązuje od daty zakupu
maszyny.
Z 3 letniej gwarancji wyłączone są materiały do konserwacji, części zużywalne i płyny eksploatacyjne (świece, filtry, oleje
i smary, paski klinowe, akumulatory uszczelki, gaźniki i pompy paliwa, elementy gumowe, elementy gumowo-metalowe
itp.) jak również szkody spowodowane aktami wandalizmu, warunkami pogodowymi lub nieprawidłową obsługą
urządzenia.
We wszystkich innych wypadkach obowiązują takie same warunki i wymagania jak w przypadki standardowej 12
miesięcznej gwarancji SUNWARD.

Uwagi końcowe
Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Polski.
Przy każdym korzystaniu z praw wynikających z odpowiedzialności za usterki kupujący zobowiązany jest do
przedłożenia dowodu kupna i montażu oryginalnych części SUNWARD i oryginalnych akcesoriów SUNWARD
Warunki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do urządzeń części i akcesoriów zakupionych na terenie Polski w
autoryzowanym serwisie SUNWARD

Pieczęć i Podpis Gwaranta

Podpis Kupującego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

