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wyznacz trasę

Terex TLB 990 Power Shift Równe Koła 4x4 na joystickach
Zadbana mało MTH Stan Jak Nowy !!!
Cena netto: (zł)

219000

Cena netto: (EUR) 48576
Nr ref.: s_73277
marka: Terex
model: TLB 990 Power Shift
rok produkcji: 2015
przebieg [km]: 3700
uszkodzony: nie
paliwo: diesel
skrzynia biegów: automatyczna
informacje: bezwypadkowy, serwisowany w
ASO

Opis produktu
- Koparko Ładowarka Terex 990
- 4x4 na równych kołach
- Sterowanie na na joystickach
- Wszystkie koła skrętne, system krab
- Przebieg tylko 5400 mth
- Skrzynia biegów Power Shift
- Rok produkcji : 2014/2015
- Zakupiona i użytkowana od 2015
- Masa własna : 8250 kg
- Moc 74.5 kw = 101 KM
- Silnik Perkins, oszczędny, bezawaryjny
- Wspomaganie kierownicy
- Fotel operatora resorowany - komfortowy
- Samo poziomowanie przedniej łyżki
- Widły

- Przednia łyżka pływająca
- Tylne ramie teleskopowe
- Przednia łyżka otwierana z zebami
- Przód sterowany na JOYSTICKACH
- Tył Sterowanie na na joystickach
- Maszyna Sprawna Super Zadbana
- Gotowa do pracy Jak Nowy !!!
- Gwarancja Legalności
- Stan ogólny Bardzo Dobry !!!
- link do ﬁlmu: https://youtu.be/9cH1E-YGtlc
-Możliwość transportu do klienta !!!
- WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE
UZYSKACIE PAŃSTWO POD NR
TELEFONU:
- 605 440 440 tel/ WhatsApp
- 570 130 130 tel/ WhatsApp
- Biuro - 570 380 380
- Biuro(małpa)duetduda.pl
- Pełna oferta na : duetduda.pl
- MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA
POJAZDU
- Za pomocą leasingu lub kredytu.
- Szybka decyzja leasingowa / kredytowa
- Indywidualne podejście do każdego klienta
!!!
- Posiadamy autoryzacje w największych
Firmach leasingowych
- W związku z czym nie są wymagane wyceny
rzeczoznawcy
- A cały proces kredytu lub leasingu
przebiega dużo szybciej.
- Zapraszamy i prosimy przed przybyciem o
potwierdzenie aktualności oferty.
- Poniedziałek - Piątek w godz. 8.00 - 17.00

- Sobota w godz. 8.00 - 15.00
-Inne godziny oraz Niedziela po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym
- Przedstawione dane maja charakter
informacyjny
- nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66
k.c
- Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualności ogłoszenia.

Numer oferty: AKL63PDJ

