Teşvik alınabilir, KREDİ kullanılabilir, TAKAS teklifine açıktır!..

UKRAYNA’DA SATILIK KERESTE FABRİKASI
Anayol üzerinde Tren Garı’na 500 metre uzaklıkta, 3.000 Metrekaresi kapalı, toplam 8.750
metrekare alanı olan Fabrikanın her tarafı kapalı güvenlik kamera sistemiyle donatılmıştır.
Ukrayna’nın 14. Büyük Fabrikası ve tam teşekküllü üstelik halen üretimde olan özel elektirik
trafolu Kereste Fabrikası sahibi eliyle satılıktır. Fabrikaya ait fotoğraf ve videolar pervasiz.com.tr
web sayfasındaki reklamdan görülebilir.

FABRİKA’DA BULUNAN DEMİRBAŞLAR
1 adet tam otamatik üç babalı üstün karlı arabalı lazer kesim,
2 adet tam otomatik hareketli bant, 1 adet yarım otamatik arabalı örnek firması 110’luk
dik gövde,
2 adet çoklu dilme birisi büyük 75 kw. diğeri küçük 35 kw., 1 adet yan alma form makina,
5 adet markur örnek firması 1 adeti 100’lük 4 adet 80’lik,
1 adet boylama makinası 3 metre ve 4 metre Türk Malı özel yapım,
2 adet yan alma Rus malı ,1 adet teztere kaynak makinası, Bilgi trafo,
2 adet teztere bileme makinası Bengü Makina,
2 adet fortif 1 adedi clark Alman malı
1 adet Lvovski Ukrayna malı dizel,
1 adet vinç elektirikle çalışıyor, MAZ marka kamyonuyla beraber ,
1 adet plet makinası Polonya üretimi, günlük kapasitesi 8 ton,
1 adet kerpiç Makinası Ukrayna üretimi,
1 adet tahta kırma makinası ve talaş yapma motor tesisi,
3 adet fırın Türk malı ECB fırın tarafından imal edilmiştir,
1 adet ısıtma kazanı,
1 adet kompresor,
1 adet BOB Cat 4 çeker dizel kar temizleme aparatı ve kepçesi,

3 katlı Bina (içinde yatacak yerler, ofis, bilardo salonu, yüzme havuzu küçük ve kapalı
alan, garaj ,kapalı sundurma,
1 adet MAN TIR, 2 adet Dorse,
1 adet pirizma makinası Polonya malı, kapalı alanda ekipman malzemesi minumum
15.000 USD’lık yedek parca ,
Antiseptik havuzu, elektrikli Forklift (üzerinde aküleri yok tamir olacak),
1 adet pres makinası Alman üretiminin yanısıra ufak tefek müşkilat bulunmaktadır.

Talipliler; +90.533.2463568 numaralı Turkcell hattından (yalnızca whatsapp)’tan,
+380 933 888 833 nolu Ukrayna telefonundan (whatsapp değil) Tamer ÜNAL’I
arayabilir ya da tamerunal06@gmail.com mail adresinden irtibata geçebilirler.

