SWEDISH

Professionell bonsai snurrskiva med hydraulisk lift
Vi är stolta att kunna erbjuda en nyanländ oumbärlig produkt på den Europeiska marknaden, som kommer hjälpa
bonsai entusiaster att kunna jobba mer bekvämt och effektivt med sina träd. I Japan har man sedan länge använt
snurrskivor med hydrauliska liftar, men deras höga kostnad har begränsat spridningen här i västvärlden.
Tack vare efterforskningar och samarbete mellan välkända proffs inom bonsai världen, så kan vi nu erbjuda ett
verktyg inspirerat av de Japanska konventionella snurrskivorna men med många förbättringar.
Varför välja Green T undrar du? för att Green T är:

Större
Skivan är 58 cm i diameter istället för det vanliga 50 cm vilket bidrar till yta nog för att arbete med det mest
imponerande materialen, men också perfekt för mindre träd då den extra ytan då kan användas till att lägga
verktygen så de är nära till hands bredvid din bonsai.

Starkare
Skivan är gjord i phenolic marine plywood av tall och sen målad och klädd i halkfritt gummi (4 mm tjock Shore
A hårdhet 70).
Liftens kapacitet är 200 kg. Skruvar och gänginsatser är tillverkade av rostfritt stål.
Allt material som används i konstruktionen av Green T garanteras vara exceptionellt väderbeständigt.

Användbart
Stabil metalbas med 5 kraftiga ben i stjärnformation och hydraulisk lift med fot kontroll, justerbar höjd av bärytan
( Basic modell: minimum 43 cm. - maximalt 60 cm.) Sving bromsen kan kopplas ur med en simpel rörelse av
pedalen. 5 borttagbara skruvöglor lokaliserade under skivan bidrar till solida punkter för att förankra träd och
kruka i.

Lättare
Trotts att Green T Basic är klart överägsen sina Japanska konkurrenter väger den lika mycket: 15 Kg.

Billigare
Green T Basic erbjuds för (Euro) 285,00, fraktkostnader över hela Europa är då inräknat: runt halva priset av
Japanska importerade hydraulisk snurrskivor.

…. från och med idag blir Green T även …..
mer + Allsidig

Green T Plus

tack var de nya alternativen:

model

Utrustad med en innovativ hydraulisk lyftpump med pedalkommando och teleskopisk cylinder*, garanterar
denna nya arbetsbänksmodell en större lyftskillnad jämfört med modellen Basic och bänkskivan kan nå en max
höjd på 82 cm från marken. Green T Plus kommer säkert att uppskattas av alla som ägnar sig åt arbeten med
bonsai av medelstora och små dimensioner. Vår strävan efter att hålla kostnaden nere, även om det handlar
om en produkt som inte har konkurrenter på marknaden, återspeglar vår filosofi att ge bonsaiodlare på alla
nivåer ett oumbärlig arbetsinstrument till ett överkomligt pris.
* utility model pending

Green T Plus

model

Tekniska egenskaper
Bänkskivans lägsta höjd från marken
Bänkskivans högsta höjd från marken
Bänkskivans diameter
Bärighet för vertikal statisk
last vid bänkskivans max. höjd
Vikt

Försäljningspris *

mm.
mm.
mm.

475
820
580

Kg.

40

Kg.

16

Euro 385,00

Transportkostnad med expressbud i hela Västeuropa inkluderad
försäljningspriset.

Green T är Tillverkat i Italien.

www.green-t.info

Kontakt & försäljning:

service@green-t.info - sales@green-t.info

