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Ruční jádrová vrtačka DM 220 + 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 10% na pozáruční servisní práce.
Ergonomicky konstruovaná ruční vrtačka HUSQVARNA DM 220 na mokré i suché vrtání. Vrtačka je vybavena novým
systémem elektronického polohování pro svislé, vodorovné nebo úhlové vrtání, který zvyšuje přesnost a účinnost vrtání.
Vrtačka je vhodná pro profesionální i méně zkušené uživatele.
AKCE - Jádrová vrtačka je nyní dodávána s kvalitní diamantovou korunkou dle výběru do průměru 50mm.
Kompletní katalog jádrového vrtání HUSQVARNA.
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Charakteristika a přednosti
• Přizpůsobeno všem typům uživatelů – od začátečníků až
po profesionály.
• Nový systém vedení vrtu, který zvyšuje přesnost, a tím i
účinnost vrtání. Elektronický polohovací systém navádí
obsluhu při vrtání ve svislé nebo vodorovné poloze nebo v
požadovaném úhlu.
• Při vrtání počátečního otvoru jemožné snížit rychlost vrtání
na polovinu použitím funkce SmartStart®. Tato funkce je
integrována do páčky spouštěče.
• Vestavěná technologie SoftStart™ – elektronické
omezování proudu. Plné rychlosti se dosahuje přibližně po
dvou sekundách od zahájení vrtání.
• Vybaveno systémem Elgard™, využívajícího pulzaci k
indikaci přetížení stroje. Tím se prodlužuje životnost stroje.
• Přední rukojeť stroje lze otočit o 360 stupňů, což je
užitečné při vrtání v těsných prostorech.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

36.268,- Kč
(43.884,- s DPH)

34.450,- Kč
(41.685,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
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%.

