HAPPOWA LEASING
HUOLETONTA HAPOTUSTA

Hapotin käyttöön kolmeksi vuodeksi
sisältäen mm. huollot ja pidennetyn takuun
Happowa leasing-palvelussa saat
Spreader 30 -hapottimen käyttöösi kolmeksi vuodeksi. Sopimus takaa laitteen
toimivuuden kovimpaankin rehuntekoaikaan. Säännöllisten huoltojen ansiosta
laite on aina uuden veroinen.
Toimitamme hapottimen toukokuussa
ennen kauden alkua. Kauden päätteeksi
laite palautetaan Happowalle. Huollamme
hapottimen, vaihdamme siihen uudet kulutusosat sekä koeajamme ja testaamme
laitteen. Happowa huolehtii laitteen talvisäilytyksestä ja toimittaa sen sinulle niin,
että se on käytössä heti, kun sitä tarvitaan.

Leasing-sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen laitteen voi lunastaa
itselle tai palauttaa. Sopimusta voidaan
myös jatkaa korkeintaan kahdella vuodella, jolloin se tehdään vuodeksi kerrallaan.
Sopimuksen vuokraluonteen ansiosta
hapottimen kulut on mahdollista vähentää verotuksessa kertaluontoisesti.
Leasing -sopimuksen myötä saat käyttöösi
hapottimen pumppuyksikön, välikaapelin,
virtakaapelin ja ohjaimen. Lisävarusteet
eivät sisälly sopimukseen. Sopimuksen
hinta on joka vuosi sama riippumatta siitä,
mitä laitteelle tehdään.

HAPPOWA LEASING-PALVELU

SOPIMUKSEEN KUULUU:

SPREADER 30 TEKNISET TIEDOT:

• pidennetty takuu normaalien
takuuehtojen mukaisesti
• huolto
• uudet kulutusosat joka kauden jälkeen
• testit ja koeajot
• talvisäilytys
• varakone, jos laite menee rikki
• postikulut

•
•
•
•
•
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HINTA:
• 1300 €/vuosi
• Optiovuodet kahdelle seuraavalle vuodelle: 700 €/vuosi

pumppausteho 2–30 l/min
käyttöjännite 12 v
maksimi virrankulutus 25 A
maksimi paine 3 bar
maksimi imukorkeus 2 m
ohjaimessa 2 trippimittaria ja
reaaliaikainen virtausmäärä
• täysin haponkestävistä
pintamateriaaleista valmistettu
• helposti irrotettavissa koneesta
esim. huoltoa varten, koska osat
ovat liittimillä kiinni
• imulinjaston letkut Ø 19 mm

• Laitteen lunastushinta kolmen
vuoden jälkeen: 700 €
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Happowa Oy
Kankaantie 563
62150 Ylihärmä

3. kausi rehuntekoa,
jonka jälkeen laitteen
lunastaminen itselle,
palautus tai sopimuksen
jatkaminen

0400 863 514
myynti@happowa.fi
www.happowa.fi

