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10.831.01 TopLine standard
480 stal. Przecinarka ręczna
do glazury KAUFMANN
10.831.01
Cena brutto

1 094,00 zł

Cena netto

889,43 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 1 dnia roboczego dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 5-14 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

10.831.01

Kod producenta

10.831.01

Producent

Kaufmann

Opis produktu
Maszyna do cięcia glazury TopLine Standard 480 mm
Krótki opis
Kaufmann TopLine 480 mm to maszyna do cięcia płytek ceramicznych, gresu, mozaiki i kamionki o długości cięcia 480
mm.
Cechy charakterystyczne:
podstawa stalowa
długość cięcia 480 mm
cięcie po przekątnej 330 x 330 mm
prowadnica stalowa chromowana zapewniająca wysoką dokładność cięcia
amortyzowane blaty robocze z gumowymi nakładkami
precyzyjny kątownik wyposażony w podwójną skalę do cięcia pod kątem 90o i 45o
dokładna i trwała głowica tnąca z 6 łożyskami kulkowy i 4 rolkami
kółko tnące 22 mm
grubość ciętej płytki do 18 mm, mozaiki 16 mm,
prowadnica kątownika z podziałem milimetrowym o skali do 140 mm na każdą stronę,
urządzenie łamiące o zwiększonej wytrzymałości do 1000 kg,
nóżki wykonane z PSV uniemożliwiają ślizganie się maszynki podczas pracy oraz zapobiegają powstawaniu
zarysowań podłoża,
blokada głowicy tnącej na czas transportu,
waga 13,0 kg
W skład dostawy wchodzą :
- przecinarka
Gwarancja:
- Zakup konsumencki 2 lata
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- Zakup na firmę 1 rok

* Kod producenta jest numerem obowiązującym na dzień stworzenia tej oferty, każda zmiana produkcyjna zmienia ten numer, symbol - model pozostaje bez zmian.

Jeśli szukasz akcesoriów do Twojego urządzenia, a nie ma tego produktu na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na sklep@pajm.pl podając nam numer katalogowy artykułu
którego poszukujesz, jeśli nie znasz numeru katalogowego, opisz nam co potrzebujesz i podaj koniecznie do jakiego urządzenia chcesz to zastosować.
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.
Jeśli części której szukasz nie ma na naszej stronie, prześlij nam zapytanie na serwis@pajm.pl podając nam numer części który poszukujesz, Jeśli nie znasz numeru katalogowego
części prześlij nam zapytanie podając opis części której szukasz, oraz koniecznie model, który znajdziesz na jego obudowie.
Bez podania tych danych, nie będzie możliwości ustalenia numeru katalogowego części, więc takie zapytania będą ignorowane. Prosimy o wyrozumiałość.
W odpowiedzi podamy Ci cenę i dostępność.

Mimo dokładania największych starań dotyczących opisu produktów, nie gwarantujemy, że w opisie produktu nie wkradł się błąd, jeśli masz wątpliwości lub wiesz że w opisie
produktu jest błąd, prosimy skontaktuj się z nami.
Za wyrozumiałość i pomoc w aktualizacji oferty z góry dziękujemy.

PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia
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