219 000 PLN NETTO

Palfinger P160 A zwyżka

269 370 PLN BRUTTO

Marka

Mitsubishi

Typ paliwa

Diesel

Typ nadwozia

Rok produkcji

2019

Przebieg

Kolor

Biały

VAT faktura

Finansowanie

Tak

Nowe
70
Tak

Leasing

Tak

Moc

180

Manualna

Filtr cząstek stałych

Tak

Francja

Pierwszy właściciel

Pojemność skokowa
Skrzynia

Specjalny

Stan

2998

Kraj pochodzenia
Liczba miejsc

3

Podwójne tylne koła

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

Tak

604-119-229 / 604-299-596
radzyn@canterserwis.pl
Andrzej Zabielski
...
ABS

Centralny zamek

Immobilizer

ASR (kontrola trakcji)

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Radio niefabryczne

Wspomaganie kierownicy

Poduszka powietrzna pasażera

Elektryczne szyby

Intarder

Retarder

Wspomaganie kierownicy

Cena netto plus VAT. Zwyżka Palfinger P160A, wysokość robocza 16m.
Posiadamy na placu w stałej ofercie ok 20-30 Canterów.
Zajmujemy się Canterami od 1996r.
Największy w Europie skład części zamiennych do Mitsubishi Canter/Fuso !!
Posiadamy części oryginalne nowe, używane oraz markowe zamienniki..Naprawiamy ,
serwisujemy ( nie jesteśmy autoryzowanym dealerem ), wykonujemy zabudowy, zmiany
zabudów..montaż zabudów również na inne pojazdy.
-konfigurujemy na życzenie klienta (na miejscu) dowolny pojazd z dowolną zabudową
-produkujemy nowe zabudowy ( skrzynie , wywrotki ) na zamówienie
-posiadamy na miejscu skrzynie ładunkowe, plandeki, kontenery, chłodnie, wywrotki,
HDS - y wraz z montażem na dowolny samochód dostawczy
-montujemy klimatyzacje do Canterów/Fuso
-diagnostyka komputerowa EURO 3 , EURO 4 , EURO 5 , EURO 6 C , 6 D
-serwisujemy , naprawiamy każdy rodzaj usterek w Canterach
-homologacje oraz przeglądy na wszystkie zmiany zabudów przez nas wykonane
-posiadamy praktycznie wszystkie rodzaje skrzyń biegów z gwarancją, do każdego
modelu Cantera / Fuso, z roczników 1996-2020
więcej pod :
604 119 229 - skup/sprzedaż pojazdów , zabudowy - Andrzej
600 373 251 - serwis , diagnostyka , elektronika , części - Sławek
535 919 229 - części hamulcowe , silnikowe , zawieszenia , skrzynie biegów - Jacek
604 299 596 - wysyłki , przyjmowanie zamówień, biuro - Danie
579 470 341 - zamówienia , faktury - Magda
784 921 906 - dokumenty , faktury - Edyta
canterserwis.pl
czynne:
poniedziałek - piątek
od 8 do 17
sobota
od 8 do 12

3500

