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AKCE: "Veletržní sleva" na mazací 
techniku 
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Ing. Milan Dvoøák 
vedoucí o. z. CEMA-TECH

Vážení obchodní pøátelé, dámy a pánové, 

pøinášíme Vám další vydání našeho newsletteru CEMA-TECH Info 
Express. 
Tento "pøedpodzimní" èas je pro nás v o. z. CEMA-TECH tradiènì èasem 

pøíprav na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì, na kterém ani letos 
nebudeme chybìt. Dovolte mi tedy, abych Vás co nejsrdeènìji pozval k návštìvì 
našeho stánku. Opìt nás naleznete na centrálním stánku firmy HENNLICH. 
Detaily jsou k dispozici na níže uvedené pozvánce. V pøípadì zájmu Vám rádi 
poskytneme volný vstup, kontaktujte nás e-mailem: cema-tech@hennlich.cz
U pøíležitosti konání MSV jsme pro Vás pøipravili "veletržní
slevu" na vybrané komponenty mazací techniky.
Podrobnosti naleznete na stranì 2.
Pøeji pøíjemné ètení a tìšíme se na setkání s Vámi na MSV.

Vydáváme brožuru "Systémy
dávkování maziv"

   

Montážní skupina O. z. CEMA-TECH 
má novou montážní dodávku
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 !!! NOVINKY !!!!!! NOVINKY !!!
Vydáváme brožuru "Systémy
dávkování maziv"
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Montážní skupina o. z. CEMA-TECH se a vybavení a rovnìž velkého množství 
v srpnu rozrostla o "nového, bìžných komponentù systémù pro 
výkonného spolupracovníka". Je jím možnost flexibilního použití.
zbrusu nová montážní dodávka. V neposlední øadì tato dodávka poskytne 
Konkrétnì se jedná o dodávkový vùz n a š i m  m o n t á ž n í m  t e c h n i k ù m  
Ford Tranzit Custom, který je vybavený neocenitelné zázemí pøi realizacích 
na míru navrženou dílenskou vestavbou nároèných projektù pod širým nebem.
uzpùsobenou pro potøeby montáží a 
servisu centrálních mazacích systémù, Poøízením této montážní dodávky se  
systémù dávkování maziv a systémù výraznì zvyšuje flexibilita, vybavenost  
aplikace maziv na plochy. a sobìstaènost montážní skupiny a je 
Zmínìná dílenská vestavba obsahuje tak dalším ze støípkù do mozaiky naší 
velké množství regálù, šuplíkù, boxù a snahy o trvalé zlepšování služeb 
organizérù pro uložení potøebného náøadí našim zákazníkùm.  

Montážní skupina o. z. CEMA-TECH má
novou montážní dodávku

Komplexn í  dodávky  sys témù  
dávkování maziv tvoøí jeden z pilíøù 
naší èinnosti. V tìchto dnech 
vydáváme novou brožuru "Systémy 
dávkování maziv".
Tato dvanáctistránková brožura mapuje 
naše možnosti v této oblasti a 
pøedstavuje portfol io systémù a 
komponentù s uvedením jejich hlavních 
charakteristik a technických údajù.
V pøípadì zájmu Vám tuto brožuru rádi 
zašleme, nebo osobnì pøivezeme.

!!! AKCE !!!!!! AKCE !!!
Elektrický mazací 
pøístroj AM 203

sada: 1x akumulátorový mazací 
lis, 1x akumulátor, 1x nabíjeèka 
230 V AC, 1x kufr
obj.è 33126 

53 480 Kè

9 4 900 Kè
9 4 900 Kè

U pøíležitosti konání Mezinárodního strojírenského veletrhu 2018 v Brnì. 
Platí od 10. 9. 2018 do 10.10. 2018, pro uplatnìní slevy uvádìjte pøi objednání kód "MA-18-09" 

Akumulátorový mazací lis
Power-Luber 20 V Li-Ion

el. pøipojení: 230 V AC
3dod. množství: 12 cm /min

zásobník: 8 l
pøíslušenství: hadice 10 m,
el. kabel 10 m, výdejní 
pistole

  obj. è.: 924101 08

6 80 è9 K

6 590 Kè6 590 Kè

Ruèní pákový mazací lis
ECO-LUBE

s trubkovým 
nástavcem
obj.è 31224 

1 K3 8 è

285 Kè285 Kè

Ruèní pøítlaèný
mazací lis, typ 34

s plast. zásobníkem 
a pøítlaènou maz. spojkou
obj.è 31111 

145 Kè
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