Saarplatz 8, A-1190 Viena, AUSTRIA
Tel.: ++43-1-367 49 49, Fax: ++43-1-367 49 49-49
E-Mail: office@eder-eng.com Web Site: http://www.eder-eng.com

INFORMAÇÕES NECESÁRIAS
O pessoal experiente da EDER Engineering-Austria, com 46 representações em todo o mundo, e clientes em mais de 60 países, oferece
a seus clientes um serviço ótimo e profissional seguindo os últimos desenvolvimentos técnicos.
As atividades da empresa EDER Engineering estão baseadas em mais de 80 anos de experiência profissional na indústria de fios e
cabos. Com soluções e visões para o século 21, EDER Engineering-Austria, se apresenta também como seu parceiro ideal.
Nosso departamento de logística, de relações internacionais e a nossa rede de representantes, oferecem os melhores serviços para as
consultas de nossos clientes em todo mundo. Agradecemos seu interesse em nossas múltiplas possibilidades, assegurando que sua
solicitação escrita, seu chamado telefônico etc. serão sempre atendidos com a máxima atenção e carinho.
No caso de estarem interessados em nossos conceitos de hard e software de primeira linha e em nossa oferta, são necessários os dados
exatos com respeito a sua necessidade. Asseguramos que sua informação será tratada com toda descrição.

Atividades:
Tipos de Fieiras:
Faixa de diámetros (em mm)
Necesidades especificas
(quantidades de Fieiras ao dia/semana/ano)

Reparação de Fieiras
Fabricação de Fieiras
Fieiras de carbeto (Metall Duro)
Fieiras de diamante natural
Fieiras de diamante sintético PCD
min. Ø

max. Ø

(indicação por cada tipo de Fieira p.f.)

Horas de trabalho/turnos
(ao dia/semana/ano)
Tensão elétrica
(Voltagem/Frequencia/Fases)
Situação climática
(Temperaturas min./max. +humidade)
Necesitamos uma oferta

Sim

Não

Somente maquinario O
Máquinario e aparatos auxiliares
Máquinario + aparatos auxiliares + peças de reposição
Incluindo insumos de trabalho
(Se afirmativo) somente para entrada em operação
Para 1 ano
Entrada em operação/treinamento nas instalações do cliente
Treinamento no Centro Técnico EDER (Austria)
Com "Know How" para a produção de Fieiras na Austria
Com "Know How" para a produção de Fieiras nas instalações do
cliente

Necesitamos uma oferta por

Incoterm para oferta
Condição de Pagamento

Ex works, packed

D.A.P.

Cash

L/C

EURO

USD

D.A.T.
C.A.D

Outra

Outra Maneira
Moeda desejada

No do interesse para uma oferta da EDER-Austria, solicitamos indicar o endereço completo. Será para nós um prazer
encaminhar-lhes nossa proposta mais favorável no menor tempo possível e perfeitamente adequada a suas
necessidades individuais:
Empresa
Endereço
Código postal
Lugar/Cidade
Telephone
Fax
E-Mail

-

