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POLSKA

  Sprzedaż na dobrych warunkach  
  Wynajem krótko i długo terminowy
  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  Części zamienne i akcesoria
  Szkolenia i pomoc 



Czy wiązarka  Conecto jest szybsza od wykwalifikowanego zbrojarza? Możliwe że chwilowo nie,  ale pozwala na wydajną 
pracę przez wiele godzin , dni oraz miesięcy… Jedna wiązarka w rękach dobrego pracownika potrafi zastąpić trzech, 
czterech a nawet pięciu pracowników wiążących ręcznie.

Dlaczego dobrze mieć wiązarkę Conecto ?

 Wiązarka kilkakrotnie skróci czas pracy 

 Wiązarka nie idzie na urlopy

 Wiązarka nie zachoruje

 Wiązarka jak nie ma pracy tо stoi na półce i nie wymaga wypłat

 Wiązarka zaoszczędzi wypłaty do ZUS i inne podatki 

Dlaczego dobrze mieć wiązarkę Conecto od Laviny ?

 Sprzedaż ratalna nawet do 3 miesięcy bez odsetek

 Przyjemne terminy płatności na wiązarki i drut 

 Wynajem krótko i długoterminowy, bardzo szybka decyzja

 Szybka wymiana i serwis wynajętych urządzeń

Jak spróbować wiązarkę  Conecto na budowie?

 Można wypróbować wiązarkę na budowie GRATIS 

 Dowozimy lub dostarczamy kurierem  wiązarki i drut  

     bezpośrednio na budowę GRATIS 

 Szkolimy i pomagamy pracownikom opanować wiązarkę  

     Serwis i obsługa Conecto 

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 Gwarancja na wiązarkę 12m-cy (nie dotyczy uszkodzen 

     mechanicznych oraz zużycia)



Rynek pracy się zmienia. Dziś liczą się firmy rzetelne, wiarygodne, wykwalifikowane. Ponieważ o fachowców coraz trudniej, 
czas zatem pomyśleć o automatyzacji. Wiązarki Conecto  są naturalnym następstwem presji na wydajność , jakość oraz 
oszendnosci …

 Nowa wiązarka do zbrojeń marki СONECTO umożliwia wiązanie prętów zbrojeniowych o szerokim 
zakresie grubości  - od 12 do 40 mm, dzięki czemu jest jedną z najbardziej uniwersalnych wiązarek do zbrojeń. 
Pozwala wykonywać pracę do 4-5 razy szybciej niż przy ręcznym wiązaniu, wykonując splot w ciągu niecałej 
sekundy. Ergonomiczna budowa zapewniają wysoki komfort pracy przy zwiększeniu jej efektywności.

• Wymiary w mm - 293/100/284
• Waga - 2,3 kg

• zwarte, mocne i powtarzalne wiązania 
   ze splotem 2 lub 3 krotnym
• sztywność wiązań 
• stała jakość wiązań
• łatwość obsługi nawet jedną ręką
• Grugość prętów - 12-40 mm
• Ilość wiązań z rolki drutu: do 160 
• bateria przy pełnym naładowaniu wytrzymuje ok. 3000 wiązań,

W komplecie :
• Szpula z drutem
• Wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego
• Ladowarka 
• Dwie rolki drutu, 
• Dwie baterie litowo jonowe14,4V pojemność 3,0Ah

С-WR-080001  
średnica drutu: 0.8 mm, długość rołki  96m - 1 rołka 

С-WR-080050  
średnica drutu: 0.8 mm, długość rołki 96m - 50 rołek 

С-WR-082000  
średnica drutu: 0.8 mm, długość rołki 96m - 2000 rołek

Drut galwanizowany CONECTO WIRE
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