Плодосъбирач

Прибирането на урожая от плодните дръвчета винаги е била не лека задача, която изисква
сериозни усилия, време и внимание.
Сега вече тази операция е много по-лесна и бърза благодарение на предлагания от нас
плодосъбирач.
Представяме на Вашето внимание плодосъбирач с лека и удобна конструкция. Той се
разполага бързо и лесно около плодното дърво, като платното върху което падат плодовете
трябва да е на около 20-30cm от повърхността на земята. По този начин плодовете се
предпазват от нараняване, натъртване и допълнително замърсяване. С използването на това
устройство се събира реколта с по-високо качеството, ускорява се брането и са намаляват
загубите.
Диаметърът на разгънатия плодосъбирач е 3,5 м.
При по-малки и при средно високи дървета платното се поставя около ствола на дървото. При
по-големите дървета плодосъбирача се поставя частично под дървото и след като се съберат
плодовете от тази част на дървото, събирача се премества.
В началото платното се опъва на предварително избраното място, след това се забиват
колчетата в земята и платното се закача за стоманеното въже.
Плодовете се събират, като леко се раздруса дървото или самите плодове се събарят от него.
След като се образува един ред плодове върху платното обрулването спира и плодовете се
събират, за да се предотврати нараняването на вече събраните плодове от тези което ще
паднат в последствие.
Плодосъбирачът се състои от:
 специално платно от нетъкан материал, 1бр.
 дървени колчета /опори/ - 8 бр.
 стоманено въже – 15 м.
Цена: 58,00 лв.

Може да получите допълнителна информация или
да направите своята заявка на
E-mail: ekoemo@abv.bg
GSM: 0888 704219
тел. 02 8717145

Условия за доставка
Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на до 3-4
работни дни от куриерски фирми Спиди или Еконт.
Плащането се осъществява чрез наложен платеж при
получаването на пратката или предварително по банков път.
Когато поръчката е на стойност над 100,00 лева доставката
на продуктите е безплатна до офис на куриерската фирма. За
поръчки на стойност под 100,00 лева транспортните разходи
са за сметка на изпращача съгласно условията за доставка на
съответната куриерска фирма.

Условия за отказ на поръчка
1. Всеки клиент на НЕОЛАБ ООД има право да откаже изпратена поръчка в следните случаи:
• Сгрешен наложен платеж
• Ако клиентът получи различни продукти или не е получил всички поръчани продукти
• Ако клиентът получи продукти с дефекти
2. Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи:
• Ако е направил поръчката и не съществува нито един от посочените в точка 1 случаи
• Ако клиентът сам е сгрешил избора на поръчаните продукти.
Връщането на поръчка може да се осъществи само в случай, че изпратените продуктите са в
добър търговски вид.
Ако отказът е по вина на НЕОЛАБ ООД, разходите за връщане на поръчката се поемат от
продавача. Ако отказът е по вина на клиента и представител на НЕОЛАБ ООД е дал
съгласието си, разходите са за сметка на купувача.
Отказ на поръчка може да се направи в рамките на 10 дни от получаването на продуктите.

Допълнителна информация относно условията
за доставка може да получите на
E-mail: ekoemo@abv.bg
GSM: 0888 704219

тел. 02 8717145

