PORTUGUÊS

Mesa de trabalho profissional para bonsai com levantamento hidráulico
Temos finalmente o prazer de anunciar a chegada no mercado europeu de um instrumento indispensável
que poderá ajudar os bonsaístas de todo âmbito a trabalhar com suas plantas de maneira mais eficaz e
cómoda. Desde sempre, no Japão, os bonsaístas utilizam mesas rotativas com levamento hidráulico, mas os
seus custos proibitivos até agora limitaram a sua difusão no ocidente.
Graças ao estudo e à colaboração de respeitáveis profissionais do sector, temos condições de oferecerlhes um instrumento inspirado na mesa tradicional japonesa melhorada em cada detalhe.
Por que escolher Green T, nos perguntarão ? , porque Green T é :
+ Grande
A superfície de apoio de 58 cm de diâmetro, ao invés dos usuais 50 cm lhe permitirá trabalhar os
materiais mais imponentes, assim como as menores plantas. Nesse segundo caso, o espaço em excesso
poderá ser comodamente usado para apoiar as ferramentas de trabalho.
+ Robusto
Plano de trabalho em compensado fenólico marinho de pinho, pintado e revestido em borracha
maciça antiderrapante (espessura 4 mm - dureza Shore A 70).
Capacidade de levantamento até 200 kg. Parafusos de aperto completamente de aço.
Todos os materiais utilizados na construção da Green T garantem uma ótima resistência às
intempéries
+ Funcional
Base metálica com apoio estelar em 5 pontos e bomba hidráulica de levantamento com comando a pedal.
Altura do plano de apoio regulável (modelo Basic: mínima 43 cm - máxima 60 cm) com freio de
paragem da rotação desconectável com um simples movimento do pedal. 5 ilhós removíveis, posicionados
na parte inferior do plano de trabalho, permitem uma sólida ancoragem da planta à mesa durante o
trabalho.
+ Leve
Mesmo havendo características superiores a uma mesa japonesa, Green T Basic tem o mesmo peso dos
seus concorrentes nipónicos : 15 Kg.

+ Conveniente
Green T Basic é oferecida ao preço de lançamento de € 285,00 Iva, embalada e transporte com
correio expresso em toda a Europa ocidental. Cerca da metade do preço de uma mesa japonesa
importada!

... a partir de hoje Green T se torna também
+ Versatil graças às novas opções:
Green T Plus model
Equipado com uma inovadora bomba hidráulica de levantamento com comando a pedal e cilindro
telescópico *, esse novo modelo de mesa de trabalho garante um maior curso de levantamento em
relação ao modelo Basic alcançando uma altura máxima do plano de trabalho de 82 cm. do solo.
Green T Plus será certamente apreciada por todos aqueles que se dedicam ao processamento de
bonsai de médias e pequenas dimensões. O nosso esforço para conter o seu custo, mesmo se tratando
de um produto profissional que não tem concorrência no mercado, reflete a nossa filosofia de oferecer
aos bonsaístas de todos os níveis um indispensável instrumento de trabalho a um preço acessível.
* utility model pending

Green T Plus

model

Características técnicas
Altura mínima do plano de trabalho ao chão
Altura máxima do plano de trabalho ao chão
Diâmetro do plano de trabalho
Capacidade de carga estática vertical à
altura máxima do plano de trabalho
Peso
Precio de venta *

Euros

mm.
mm.
mm.

475
820
580

Kg.
Kg.

40
16

385,00

* Despesas de transporte por correio expresso em toda a Europa
ocidental inclusas no preço de venda

Green T é um produto Made

www.green-t.info

Italy
Contatos e venda : service@green-t.info - sales@greent.info

