Tarjous Polecat sovitteesta asiakkaan omaan Lenkotykkiin

Musta on alkuperäinen PoleCat ja Sininen Lenko Super PoleCat sovitteella.
Sovite asennettu syksyllä -12, jonka jälkeen tilattu Syötteen 3:lle Lenkolle
sovitteet lisää.
Tarjoaisin teille PoleCat sovitetta hintaan 6 350 asennettuna ALV 0.
Sovitteen normaali tarjoushinta on 7 200 – 7 500 riippuen $ kurssista, sekä asennus 350 – 500 €
riippuen matkakuluista
Maksuehtoehdotukseni:
Erä 1
1 350 asennuksen jälkeen ja
Erä 2
5 000 kevät -14.
Kokemukset sovitteesta:
Olen vaihtanut Syötteelle ensin yhden ja joulukuussa vielä 2 lisää. Ensi syksyksi lisäksi Syötteelle
on alustavasti tilauksessa 2 sovitetta, edellytyksellä että osa rahoituksesta hoidetaan yksi Lenkotykki
myymällä.
Kaustisille asensin yhden ja ainakin toinen menossa vielä tänä kesänä, sekä naapurikeskukseen
Louetkalliolle myös 1
Eli asiakkaat jotka ovat sovitteen testanneet, ovat tykästyneitä, ja ottaneet tai ottamassa
lisää.
Syötteen Vesa Salmela, puh 0405 866 470 ja Kaustisten Tapio Varila, puh 0400 561 724 varmaan
mielellään kertovat käyttökokemuksistaan.
Miksikö moinen tarjous.
Kunhan saan kymmenkunta sovitetta keskuksiin, ympäri suomea, uskon sovitteen myyvän itse itseään
ennen kaikkea kylmän tai / ja likaisen veden keskuksiin.
Em. syystä tarjoan nyt sovitetta nettohintaan ja vielä SMI 10 %:n erikoisalennuksella sekä ilman työkuluja,
saadakseni tietoisuuden leviämään mahdollisimman pikaisesti laajemmalle alueelle.
Super PoleCat nokkasovite muutospaketti vanhan Lenkon suutinkehän
tilalle, sisältäen:
- peruslumisuuttimen ( puhaltimen keskelle ) sekä siihen tulevien ilma- ja vesitulot sekä
autom. painesäätimen lämmityksillä
- Suutinkehän jossa 30 Multipazz suutinta sekä kehän lämmitysvastus.
- Suodatinyksikön jossa lämmitetyt ( 4 kpl ) tehonsäätö 3-tieventtiilit sekä veden
- sisääntulo kumiletkulla ja 2” Camloc liittimellä.
- Ilmaletkut 3/4" Camlok liitimin sekä 3/4" Camlok urosliittimen Kompressoriin, sekä
paineilman

-

lisäjäädytysliitimet suodatinyksikköön ( voidaan ohittaa kovilla pakkasilla ).
Kompressorin ja käännön tarkistuksen sekä näiden huollot tarvikekustannuksien hinnoilla
( jos laitteet ovat kunnossa kustannuksia ei tule ).
asennuksen ja sähkölaitteiden kytkennät Lenkon omaan sähkökaappiin.

Eli tarvikkeet ja työt jotta tykistä tulee toimiva PoleCat periaatteella toimiva tykki.
Asennus tapahtuu keskuksessanne, jossa tilaaja osoittaa kuivan (puoli)lämpimän ja riittävällä
sähköllä varustetun tilan. Sekä vastaa kustannuksellaan tykkien siirrosta sinne.
Muutospaketin edut / hyödyt:
Tykki ottaa 4 Kw vähemmän tehoa.
Tuottaa pakkasella 30 % enemmän lunta.
Huoltovapaa ( ei suutin eikä suodatinpuhdistustalkoita ).
Helppokäyttöisyys ja varmatoimisuus
-ei jäädä kovallakaan pakkasella.
-ei "kuse sisään" jos tulee sähkökatko
-ei kierrätä usvaa läheskään niin helposti kuin vanhalla nokalla.
-erinomainen lumen laatu ja tuotto
Järkevä vaihtoehto, jos on kunnossa oleva Lenkon "runko" mm. koska:
Uuden PoleCat Superin hinta on n. 20 000 + / - 1000 €
Sovitteen saa hintaan normaalisti 7 500 - 8 000 hintaan asennettuna, ja tarjouksessa alle
6 500, eli esim. kolmeen tykkiin sovitteet saa käytännössä lähes samaan hintaan kuin yhden uuden
tykin. asennusaika on n. 2 -3 työmies päivää / tykki ( suositus 1 apumies asennuksen ajaksi ).
Oletteko Kiinnostunut lähtemään kokeiluun / sekä sovitteen markkinointiin mukaan ????
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