
 

 

 

 

Żuraw dolnoobrotowy TEREX CSE32 

Parametry:  
Rok produkcji 2021 

Udźwig maksymalny 4,4 t 

Posadowienie stacjonarne 3,8 x 3,94 m 

Wysokość podnoszenia 21,5m / 31,5 m 

Długość wysięgnika 32 m 

 

Cena podstawowej wersji żurawia: 433 110,00 zł 

    

Wyposażenie żurawia:    

- Kompletny balast przeciwwagi 8 x 2.000 kg 

- Olinowanie 2/4 pasma 

- Elektroniczny układ sterowania 

- Wyświetlacz LCD na panelu sterowania żurawia 

- Wieża, oraz wysięgnik ocynkowane 

- Układ hydrauliczny do montażu sterowany za pomocą falownika 

- Terex Power Plus 

"Easy set up" - regulacja za pomocą sterownika programowalnego i enkodea, bez krańcówek wrzecionowych 

Ogrzewanie szafy sterowniczej 

Sterowanie mechanizmów obrotu, wodzaka, wciągarki za pomocą przetwornic częstotliwości 

Gwarancja 12 miesięcy 

Dokumentacja w języku Polskim 

 

Dodatkowo płatne wyposażenie i usługi: Cena 

Dopłata do pilota do sterowania radiowego z wyświetlaczem LCD                            3 000,00 zł 

Pakiet niskotemperaturowy                          11 100,00 zł  

Wiatromierz z systemem alarmowym                            8 900,00 zł  

Osie transportowe do 25km/h, bez homologacji                          17 100,00 zł  

Automatyczny system smarowania                            6 100,00 zł  

Złącze obrotowe                            5 900,00 zł  

Wydłużenie gwarancji do 24 miesięcy                            4 000,00 zł  

    



 

 

  
Uwaga:    

Cena zawiera jednorazowy transport na miejsce wskazane przez kupującego na terenie RP. 

Cena zawiera jednorazowy montaż żurawia w miejscu jego dostarczenia. 

Cena zawiera jednorazowy odbiór przez UDT. 

Podane ceny są cenami netto 

Płatność na podstawie faktur pro forma: 

Zaliczka 20% do 14 dni otrzymania zamówienia 

70% do 14 dni przed odbiorem żurawia z fabryki 

10% do 3 dni od daty zakończenia montażu żurawia, nie później niż 14 dni od daty planowanej dostawy żurawia. 

Oferta ważna 7dni    

    

Obowiązki zamawiającego: 

• Przygotowanie fundamentu pod posadowienie żurawia; 

• Przygotowanie docelowego zasilania, w obrębie do 1m od miejsca posadowienia, żurawia przed 
rozpoczęciem montażu; 

• Udostępnienie dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu, oraz placów montażowych; 

• Zapewnienie żurawia samojezdnego do wykonania montażu żurawia. 
 
 
 
 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.  

 
 
 
 
 
     

Z wyrazami szacunku,    

Jakub Połomski    

j.polomski@corleonis.pl    

tel. +48 500 450 970    
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