
APROFITI ELS AVANTATGES
DEL RÈNTING

TOTS ELS SERVEIS 
EN UNA QUOTA MENSUAL

PALA 
CARREGADORA 
DE RODES
HITACHI ZW150
 

Rènting

1. IVA no inclòs. Lloguer dels equipaments durant 48 o 60 mesos. Oferta vàlida a la Península i les Balears fins al 
31-3-2019 o fins que se n’exhaureixin les existències. 10 unitats disponibles. Quan acabi el lloguer, el client pot 
constituir un nou contracte de rènting amb equipaments  nous o consultar altres opcions. Termini de lliurament 
segons disponibilitat del fabricant. 2. En cas de sinistre total, l’assegurança cobreix la cancel·lació del contracte. Les 
fotografies poden no coincidir amb les versions i/o els equipaments que s’ofereixen. La concessió de l’operació està 
condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc 
de l’entitat. CaixaBank Equipment Finance, SA, c. de Caleruega, 102, de Madrid (28033). NIF A-58662081. Inscrita al 
R. M. de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663. Aquest producte compleix la legislació vigent.

Informació vàlida fins al 31 de març de 2019. NRI: 2653-2018/05541

Per a més informació, consulti 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 881 763

2.030
€/mes

a 60 mesos1

2.150
€/mes

a 48 mesos1

La pala carregadora de rodes Hitachi ZW150 ofereix uns nivells de rendiment 
excepcionals sense renunciar a l’eficiència. Incorpora l’enginyeria d’alta qualitat per 
la qual es coneix Hitachi i està dissenyada per ser fiable, duradora i versàtil per a una 
àmplia varietat de zones de treball i per funcionar amb nivells baixos de consum de 
combustible.

Caraterístiques
 • Potència nominal del motor: 104 kW (141HP)
 • Pes orientatiu: 13.100 kg
 • Capacitat cullera ISO acumulat: 2,0 - 2,3 m3
 • Turbo de geometria variable, intercooler, ERG 

refrigerada i catalitzadors DOC+SCR
 • Dos modes de potència: Estàndard, per a treballs 

normals, i “P”, per a treballs més exigents
 • Funció d’apagat automàtic del motor
 • Ventilador automàtic accionat hidràulicament, reversible 

i controlat per sensor de temperatura.
 • Transmissió hidroestàtica
 • Indicació de mode ECO al monitor
 • Sistema de suspensió de braços Ride Control per 

a una conducció més confortable

Equipament
 • Cabina ROPS/FOPS pressuritzada amb climatitzador 

automàtic de doble filtre molt silenciosa
 • Monocomandament multifunció de baix esforç
 • Sistema de seguiment telemàtic Global e-Service
 • Càmera de visió posterior que transmet al propi monitor multifunció LCD
 • Inclou cullera i pinces portapalets

Serveis inclosos
 • Lloguer dels vehicles durant 48 o 60 mesos
 • Garantia de 4 anys en peces o 1.500 hores/any
 • Assegurança de danys amb franquícia de l’1 % i mínim de 200 euros2

 • Assegurança de responsabilitat civil2

 • Inclou muntatge i instal·lació


