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Stojan pro jádrové vrtání DS 500
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.
Stojan pro jádrovou vrtačku HUSQVARNA DS 500 je středně velký stojan z nové řady stojanů pro vrtačky Husqvarna
vhodný pro celou škálu profesionálních aplikací. Je určen pro jádrové vrtání ve stěnách, podlahách a střechách až do Ø
500 mm.
Spojuje v sobě vysokou stabilitu a odolnost s překvapivě nízkou hmotností. Funkce rychlého připojení a nízká
hmotnost zajišťují snadné a efektivní používání. Štíhlá základna s optimalizovaným převodovým poměrem funguje velmi
dobře s modely Husqvarna DM 280, DM 400 a DM430 a podobnými výkonnými motory 1 fázových vrtaček. Základová
deska je výjimečně stabilní díky svým optimalizovaným rozměrům. DS 500 má ergonomickou rukojeť pro snadnou a
pohodlnou přepravu.

Technické parametry
max. průměr vrtáku
max. délka vrtáku
délka vrtné dráhy
úhlové nastavení
hmotnost

500
680
706
0-60
17,6

mm
mm
mm
°
kg

Charakteristika a přednosti
• Odolnost a pevnost
Celokovová konstrukce s optimalizovaným uspořádáním
ocelových, hliníkových a hořčíkových komponent zajišťuje
stabilitu a odolnost bez zbytečného zvýšení hmotnosti.
• Přesnost a výkon
Konstrukce sloupku z extrudovaného hliníku s ocelovou
výztuží je optimalizované k vysoké přesnosti a výkonu vrtání.
Všechny závěsy využívají design Zero-Play, který zajišťuje
trvalou stabilitu.
• Vysoká stabilita a nízká hmotnost
Podstavec z hořčíkové litiny vyztužené ocelí zajišťuje pevné
ukotvení a nízkou celkovou hmotnost.
• Snadná instalace a používání
Rychlospojka motoru vrtačky a snadné seřízení úhlu zadní
opory umožňuje jednoduché nastavení a vrtání pod úhlem.
Základnu je možné v případě potřeby snadno sejmout ze
sloupku.

Ceníková cena:
Prodejní cena:
Dostupnost:

36.990,- Kč
(44.758,- s DPH)

35.140,- Kč
(42.519,- s DPH)
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 jádrové vrtačky poskytujeme slevu 15% na pozáruční servisní práce.

