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Jádrová vrtačka DMS 160 A
Na námi prodávané typy jádrového vrtání značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Set pro jádrové vrtání HUSQVARNA DMS 160 A představuje kompletní vrtací systém pro většinu vrtání.
Použití: Jádrové vrtání do stěn, podlah a střech až do Ø 120 mm. Pro řadu materiálů včetně vyztuženého betonu, cihel a
jiných stavebních materiálů. Vrtání otvorů v řadě a vrtání v rohu. Vhodné pro lehčí aplikace jako např. vrtání pro malé
kanalizace a potrubí, vrtání elektrických zásuvek, vrtání pro telekomunikační kabely, vrtání pro ukotvení a pro přívodní
plynová potrubí.
Kompletní katalog jádrového vrtání HUSQVARNA.
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Charakteristika a přednosti
• Napojení korunky se závitem 1 1/4" UNC pomocí
jednoduchého adaptéru.
• DMS 160 A má zafixovaný sloup se základovou deskou a
prodlužovacím šroubem.
• DMS 160 AT je možné otáčet a naklápět, má rychlé připojení
mezi sloupkem a základnou.
• Indikátor zatížení při vrtání (dioda LED) informuje o
proudovém zatížení stroje a obsluha proto může pracovat s
maximální rychlostí vrtání s vysokou efektivitou.
• Vrtačka je vybavena elektronickou ochranou proti
přetížení, která informuje přehřátí stroje a tím prodlužuje
životnost produktu.
• Integrovaná kluzná spojka chrání stroj a nástroj před
silnými vnějšími silami, prodlužuje životnost.

Ceníková cena:
Prodejní cena:
Dostupnost:

19.990,- Kč
(24.188,- s DPH)

18.990,- Kč
(22.978,- s DPH)
do 3 dnů
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na jádrové vrtání Husqvarna je poskytována záruka 12 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů a
příslušenství.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

