
3.637
€/mes1

EQUIPAMENT
 • Enganxall ràpid que facilita el canvi de culleres  

i d’altres accessoris com ara forquilles
 • Tercera funció hidràulica per a l’accionament 

d’accessoris que ho necessitin
 • Culleres per a diferents aplicacions i altres 

accessoris disponibles sota demanda

SERVEIS INCLOSOS
 • Lloguer de la màquina durant 24 mesos
 • Manteniment indicat pel fabricant
 • Garantia de 2 anys en peces o 3.600 hores
 • Assegurança de danys amb franquícia de l’1% 

i mínim de 200 euros
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Inclou instal·lació i muntatge

AVANTATGES PRINCIPALS 
 • Totes les despeses del bé s’integren en un únic 

pagament mensual
 • La capacitat creditícia no es redueix
 • La quota mensual es pot deduir en l’IRPF o 

l’IS, i l’IVA és compensable (segons la legislació 
fiscal vigent)

 • Tots els costos es poden conèixer per endavant, 
i s’eviten despeses inesperades

1. IVA no inclòs. Lloguer dels equips durant 24 mesos. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir existències a la Península i 
les Balears. 5 unitats disponibles. A la finalització del lloguer, el client podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips nous 
o consultar altres opcions. El termini de lliurament depèn de la disponibilitat del fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb 
les versions i/o els equipaments oferts. 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, S.A., Calle Caleruega, 102, 
de (28033) Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663.

Informació vàlida fins al 31 de març del 2018. NRI:  2165-2017/05541

CARACTERÍSTIQUES
 • No necessita filtre de partícules per complir 

la normativa aplicable d’emissions de gasos, 
la qual cosa repercuteix en uns costos de 
manteniment reduïts

 • Funció d’apagada automàtica del motor per 
a un consum de combustible eficient

 • Ventilador reversible automàtic per 
mantenir els radiadors més nets i, per tant, 
millorar la seva eficiència de refredament

 • Transmissió automàtica per convertidor de 
parell amb 5 velocitats per aconseguir una 
translació més eficient i suau

 • Cinemàtica PL que garanteix el 
posicionament paral·lel dels accessoris a 
qualsevol altura i una gran visibilitat cap al 
centre de la càrrega

 • Sistema de suspensió de braços Ride 
Control que permet una conducció més 
confortable i una menor pèrdua de material 
durant el transport, que repercuteix en una 
productivitat més elevada

 • Cabina ROPS/FOPS pressuritzada amb 
climatitzador automàtic de doble filtre molt 
silenciosa que proporciona més confort a 
l’operador

 • Sistema de seguiment telemàtic 
Global e-Service de dades d’operació, 
manteniment i localització per a un control 
màxim del seu equip

PALA CARREGADORA 
HITACHI
ZW180PL-6

La Pala Carregadora Hitachi ZW180PL-6 de 168 hp de potència és una màquina versàtil 
amb enganxall ràpid i tercera funció que permet un muntatge fàcil de diferents accessoris 

Empreses

RÈNTING

Per a més informació, consulteu 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 19 31 80


