“ПЕГАС 2003” EООД
1619 София, бул.”Цар Борис III” No. 268
тел.: (+359-2) 957 12 26, e-mail: pegas2003@coresnet.bg

О Ф Е Р Т А
1.

Стругове:

• “С13МБ” х 2000 мм.
• “С11МТ” х 1000 мм.

№ 9 - комплект с планшайба (760 мм.), универсали
(315 мм. и 500 мм.) и люнет
№1

15,200 лв. 13,000 лв.
6,500 лв. 5,900 лв.

Фрези:
• „ФУ – 321”, комплект, напълно оборудвана
• “ФУ – 251” комплект , напълно оборудвана, с цифрова индикация “XYZ”, №2
• “ФУ – 251” комплект , оборудвана (2,5 тона) - № 1
*** Оборудването на горните фрези включва: менгеме, въртяща маса и (или)
делителен апарат, вретено, обеца и др.
• Инструментална, модел “676”, руска, тип „Декел”
3. Шепинг "НС631"
2.

4.
5.

6,400 лв. 5,900 лв.
7,100 лв. 6,100 лв.
4,300 лв. 3,900 лв.
3,300 лв.
2,950 лв.
3,150 лв.

• Шепинг "НС632"
Шмиргел, промишлен

Отрезни машини:

• Ножовка „ОН 401” - № 1

2,350 лв.

1990 лв.

• Ножовка „ОН 253”, к-т, употребявана

1,250 лв.
650 лв.

990 лв.
500 лв.

• Ножовка „ОН 163.01” - № 2
6.

Заваръчни апарати:
• Дизелов заваръчен апарат (Roman Diesel) с триодина 25 kW , колесен

7.

2,800 лв.
1,950 лв.
2,150 лв.
390 лв.

Кантари :

• Кантар, телферен, стрелкови, малък до 6 т.

400 лв.
Помпа за вода с бензинов, двутактов, двуцилиндров двигател; съветска,
пожарникарска; с много добър дебит - за два маркуча Ø 50
9. Арматурен двор – машини:
• Пресножица, комбинирана - гилотинка тип "Крокодил"
и преса за винкели до 50 х 50 мм.
10. Пещ закалочна, фабрична, 60 kW (к-т с ел.табло) , с отвор отгоре,
размери: врата – Ø 500 мм. и височина 750 мм.
11. Двигатели:

3,300 лв.
до 1 т.

2,900 лв.
300 лв.

8.

750 лв.

399 лв.

750 лв.

399 лв.

1,450 лв.

800 лв.

• Вариатор ( 0-18), к-т с двигател и редуктор, италиански, неупотребяван, нов
дебелина на изходящия вал – Ø 80 мм. (около 500 кг.)

*Фирмата си запазва правото за промяна на цените.
**Цените са за брой, в лева, без ДДС.
***Условия на доставка: FCA склад на фирма “Пегас 2003” EООД в гр. София, стоката
натоварена и укрепена на камион.
****Всяка машина може да бъде тествана на място, преди покупката.

950 лв.

499 лв.

25.11.2021 г.

