Przyczepy Waryński coraz mocniejsze na polskim rynku
Dodano: 08.02.2021
Przyczepy leśne od Waryński Origin cieszą się coraz większą popularnością i zainteresowaniem ze
strony polskich operatorów oraz przedsiębiorców leśnych.

Dowodem takiego stanu rzeczy jest są rozgorzałe dyskusje pod zdjęciami na profilu marki w serwisie
społecznościowym Facebook. Zarówno przedsiębiorców interesuje wyposażenie przyczep Waryński
oraz, co oczywiste ich cena.

Zainteresowanie jest tak duże, że przyczepy nie czekają na placu, tylko sprzedają się na bieżąco,
informują przedstawiciele marki.

Przykładowo za przyczepę PL10 z niemal pełnym wyposażeniem (ładowność 10 ton, koła 17",
hamulce hydrauliczne, 8 par kłonic, przedłużka ramy z belką, pompa tłoczkowa LS o zmiennej
wydajności, elektrorozdzielacz sterowany minidżojstikami, żuraw o wysięgu 7.5m, chwytak 026,
oświetlenie drogowe, oświetlenie robocze, chłodnica oleju) możemy kupić za 132 tys. zł. Cena
bazowa tego modelu zaczyna się od ok. 81 tys. zł. Oczywiście mówimy o wartościach katalogowych.
Dla swoich klientów Waryński Origin zawsze przygotowuje indywidualną wycenę, na dogodnych
warunkach, tak aby nabywca był oczywiście zadowolony i nie miał przeczucia, że przepłacił za
zakupiony sprzęt.

Kolejnym atutem, który zauważają odwiedzający profil przyczep Waryński na Fb, to możliwość
konfiguracji przyczepy w dowolny sposób. Potrzebne Ci dodatkowe oświetlenie? Nie ma problemu,
przyczepa w takowe może być wyposażona. Chcesz większy chwytak, inny rozdzielacz lub sterowanie?
Nie ma problemu. Każdy może stworzyć własną konfigurację danego modelu przyczepy idealnie
dobraną pod własne potrzeby.

Chcesz zobaczyć, jak pracują przyczepy Waryński w polskich lasach? Kliknij w link do filmów poniżej:
https://www.facebook.com/przyczepywarynski/videos/1936806866454994/
https://www.facebook.com/przyczepywarynski/videos/2689586448034984

Nowe przyczepy leśne od Waryński Origin były projektowane w naturalnych warunkach pracy, które
jak dobrze wiemy, w lesie nie są łatwe. Stąd bierze się ich siła. Za wytrzymałość odpowiada
wieloletnia tradycja firmy w budowaniu układów hydraulicznych i nie tylko. Wysoka jakość
produktów jest zagwarantowana przez wykwalifikowany zespół ponad sześciuset specjalistów, którzy
nie tylko projektują i montują te maszyny, ale także je serwisują nawet na podwórku u klienta.
Mobilny samochód serwisowy i bezpośredni dostęp do części gwarantuje sprawną i szybką naprawę
ewentualnych usterek.

W ofercie producenta są trzy modele przyczep o ładowności 10, 12 i 14 ton. Opcjonalnie mogą być
wyposażone w osiem rzędów kłonic, które zapewniają ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni
ładunkowej. Dostępne żurawie mają maksymalny wysięg 6,7 m, 7,2 m albo 7,5 metra. Pojemność
przestrzeni ładunkowej, bez przedłużki ramy (opcjonalnej), to kolejno: 8,25 m3, 10,25 m3, 11,48 m3.

Firma Waryński to nie tylko przyczepy, ale również żurawie, które można nabyć oddzielnie bez
przyczepy, chwytaki z dodatkowymi wzmocnieniami w newralgicznych punktach (gama obejmuje
modele, które mogą jednorazowo wziąć od 0,21m3 do 0,32 m3 surowca, a ich szczęki mają rozwarcie
od 1370 do 1600 mm), pompy hydrauliczne, rozdzielacze, multiplikatory. Część dostępnego sprzętu
można było obejrzeć na poprzednich edycjach Forest SHOW, na których gościł Waryński Origin.
Polska firma to także nowoczesny park maszynowy z centrami numerycznymi, najwyższej klasy
urządzenia spawające, a przede wszystkim wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, którzy
każdego dnia z pasją budują siłę marki.

Więcej informacji o produktach Waryński dostępnych jest na stronie internetowej producenta pod
linkiem:
https://warynski-maszyny-lesne.pl/

oraz na profilu FB:
https://www.facebook.com/przyczepywarynski
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