
ZAPROSZENIE
Szanowni Pañstwo,

“RYWAL-RHC” Sp. z o.o. w Warszawie ul. Che³m¿yñska 180, 04-464 Warszawa www.rywal.eu

zapraszamy na tematyczny Dzieñ Otwarty RYWAL-RHC O/Olsztyn w ramach, którego  zaprezentujemy 
wypalarkê CNC do ciêcia plazmowego SpeedCut MOST®  oraz pó³automatyczne przecinarki gazowe MOST®. 

Cena urz¹dzenia SpeedCut 15/30 MOST o wymiarach 
1500 x 3000 mm w pakiecie z agregatem plazmowym ju¿ od 
89 850,00 z³/netto. 
*cena obejmuje dostawê, monta¿, szkolenie, uruchomienie;
*mo¿liwoœæ finansowania w postaci leasingu faktycznego.

UWAGA:
Do ka¿dego zamówionego urz¹dzenia 
SpeedCut 15/30 MOST podczas prezentacji 
ka¿dy klient otrzyma dodatkowo kompresor 
œrubowy oraz osuszacz i zespó³ filtrów o 
wartoœci 14 990,00 z³/netto.   

G³ówne cechy wycinarki SpeedCut 15/30 
MOST: 

?pole robocze 1500 x 3000 mm 
?noœnoœæ sto³u: 4000 kg 
?zakres pracy osi pionowej = 110 mm 
?w pe³ni ocynkowana konstrukcja 
?rodzaj sto³u: ruszt wodny (wanna ze stali 

nierdzewnej) 
?masa ca³kowita: oko³o 1500 kg 
?wymiary sto³u: 3600 x 2050 x 1650 mm 
?system sterowania maszyn¹ oparty o 

dedykowany, w pe³ni autorski sterownik 
znacznie zwiêkszaj¹cy precyzjê i jakoœæ 
pracy 

?ekran monitora os³oniêty szyb¹ hartowan¹ 
?nowatorski system bazowania materia³u 
?punkty kulowe w osi maszyny u³atwiaj¹ce 

nak³adanie materia³u 

Uwaga:

Dodatkowo:

cena ju¿ od 

*cena obejmuje dostawê, monta¿, szkolenie, 
uruchomienie;
*mo¿liwoœæ finansowania w postaci leasingu 
fabrycznego.

Kompresor œrubowy 
KZB 5,5 kW 500 l COMBO 
wraz z osuszaczem i zespo³em 
filtrów GRATIS*
(wartoœæ 14 990,00/netto)

*dla zamówieñ z³o¿onych  w trakcie prezentacji

89 850,00 z³/netto*

G³ówne cechy wycinarki SpeedCut 15/30 MOST:

?pole robocze 1500 x 3000 mm 
?noœnoœæ sto³u: 4000 kg 
?zakres pracy osi pionowej = 110 mm 
?w pe³ni ocynkowana konstrukcja 
?rodzaj sto³u: ruszt wodny (wanna ze stali 

nierdzewnej) 
?masa ca³kowita: oko³o 1500 kg 
?wymiary sto³u: 3600 x 2050 x 1650 mm 

?ekran monitora os³oniêty szyb¹ hartowan¹ 
?nowatorski system bazowania materia³u 
?punkty kulowe w osi maszyny u³atwiaj¹ce 

nak³adanie materia³u
?system sterowania maszyn¹ oparty o 

dedykowany, w pe³ni autorski sterownik 
znacznie zwiêkszaj¹cy precyzjê i jakoœæ pracy 

Termin :        11.05.2018r (pi¹tek) godz. 9.00-12.00  
Miejsce:        RYWAL-RHC Oddzia³ Olsztyn,  ul. Lubelska 44D 

W trakcie spotkania bêd¹ Pañstwo mieli mo¿liwoœæ konsultacji z doradcami technicznymi w zakresie ciêcia 
kszta³towego.  

Jeœli chc¹ Pañstwo zabraæ ze sob¹ w³asne materia³y do przeprowadzenia prób, prosimy o informacjê jakiego 
rodzaju jest to materia³ (np. blacha, rura, gatunek materia³u, gruboœæ œcianki).

UWAGA !

Prosimy o potwierdzenie udzia³u na 
adres e-mail: olsztyn@rywal.com.pl, 
u³atwi nam to w³aœciwie przygotowaæ 

siê na Pañstwa przybycie.
tel: 89 535 10 00
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