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Link do produktu: https://pajm.pl/p-29561-wiertlo-4-sds-plus-14x210mm-makita-p-1516.html

P-29561 / WIERTŁO 4 SDSPLUS 14x210mm MAKITA
Cena brutto

19,00 zł

Cena netto

15,45 zł

Dostępność

W naszym magazynie, objaśnienie w
zakładce dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 3-7 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

P-29561

Kod producenta

P-29561

Kod EAN

088381956451

Producent

Makita

Opis produktu
-

Twardy stop, zapewniający szybkość i długi okres użytkowania
Dynamiczna głowica wiertła w kształcie przecinaka
Wysokowydajne wielozwojowe wiertło krótkie
Wzmocniony rdzeń geometrii spirali zmniejsza drgania

Średnica: - 14mm
Długość całkowita: - 210mm
Długość robocza: - 150mm
Numer katalogowy: - P-29561

Oferowany produkt jest:
ZAWSZE ORYGINALNY
ZAWSZE NOWY
Z GWARANCJĄ PRODUCENTA - obowiązują warunki gwarancji producenta na akcesoria i części, najczęściej gwarancja ta
wynosi:
Zakup konsumencki - 2 lata
Zakup na firmę - 1 rok
Części zamienne i akcesoria:
Oryginalne części zamienne są produkowane z zastosowaniem tych samych norm, co części oryginalne, można więc mieć
pewności co do ich niezawodności i działania. Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub części nieodpowiednich
jakościowo może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania Twojego urządzenia, spowodować jego uszkodzenia, jak
również może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia operatora .
Stosując oryginalne części zamienne i akcesoria, wykonane z najlepszych materiałów i dokładnie odpowiadające technicznym
wymaganiom Twojego urządzenia, zagwarantujesz mu bezawaryjną pracę przez wiele lat.

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

Kupuj bezpiecznie, i pewnie - kupujesz od autoryzowanego dystrybutora firmy:
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PAJM Radom / Wierzbica
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia
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