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Jádrová vrtačka DMS 240 + korunka ZDARMA
Na námi prodávané typy jádrového vrtání značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 15% na pozáruční servisní práce.
Set pro jádrové vrtání HUSQVARNA DMS 240 představuje kompletní vrtací systém pro většinu vrtání. Je to
nejvýkonnější systém v řadě stojanů pro vrtačky Husqvarna.
DMS 240 je nejprodávanější jádrová vrtačka v sortimentu Husqvarna.
Sestava zahrnuje řadu důmyslných a užitečných detailů. Např. stojan lze sklopit a obsahuje pohodlné držadlo pro
přenášení a pojezdové přepravní kola. Zapuštěné otěruvzdorné pravítko a úhloměr zajišťují stále přesné vrtání. Jeden klíč
pro nastavení, utažení a ovládání posuvu vrtačky. S integrovanou vakovou deskou.
AKCE - Jádrová vrtačka je nyní dodávána s kvalitní diamantovou korunkou dle výběru do průměru 120 mm.

» Akční nabídka stavebních strojů, hutnící techniky a diamantových nástrojů
Husqvarna
Technické parametry
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Charakteristika a přednosti
• Elektronická ochrana proti přetížení pomáhá při
prevenci proti přehřátí a prodlužuje životnost produktu.
• Dodává se s kolečky usnadňujícími přepravu.
• Dvoustupňová převodovka s vozíkem vám umožní zvolit
spouštěcí otáčky a dosáhnout tak optimálního výkonu v
závislosti na dané aplikaci.
• S integrovanou vakuovou deskou je nastavení rychlé a
snadné bez potřeby kotvení či upínání.
• Vrtací stojan je sklápěcí a podpěra má tuhý systém
zamykání, díky němuž je úhlové vrtání spolehlivé a stabilní.
• Základovou desku je možné používat i jako desku
vakuovou.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

55.400,- Kč
(67.034,- s DPH)

52.630,- Kč
(63.682,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a předprodejní servis.
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 15%.

