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Průmyslová kamenická pila CM 501 Major 500mm
5.60.Petrol
Na námi prodávané typy strojů značky NORTON Clipper provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Průmyslová pila NORTON Clipper CM 501 je vysoce výkonná a robustní pila s moderním designem, která se vyznačují
zejména vysokou přesností řezu a dlouhodobou spolehlivostí.
Pila je dodávána s výkonným třífázovým motorem přinášející dostatečný výkon a spolehlivst při náročné práci.
Stále vodorovná poloha krytu kotouče a robustní pojezdový pracovní stůl umožňuje bezpečné a snadné řezání široké škály
stavebních materiálů.
Stolová pila je poháněná benzínovým motorem HONDA.

Technické parametry
průměr kotouče x vrtání
500 x 25,4 mm
max. hloubka řezu
195 mm
max. délka řezu
500 mm
motor HONDA GX200
4,8 kW
pojistka
16 A
velikost pracovního stolu
580x420 mm
naklápěcí stůl
- °
otáčky nástroje
2200 1/min
hladina akustického výkonu/tlaku
97 / 81 dB (A)
rozměry (d x š x v)
1480x610x1700 mm
hmotnost
165 kg

Charakteristika a přednosti
• Pevná robustní konstrukce.
• Pojezdový stůl s protiskluzovým povrchem.
• Pojezdový stůl zavěšen na otěruvzdorných šikmo uložených
kolech.
• Snadný přístup k čerpadlu pro snadnější údržbu.
• Dvojitá závěsná oka pro bezpečný transport
vysokozdvižným vozíkem.
• Spouštění kotouče klikou - snadné a přesné.
• Transportní kolečka a madlo pro snadné nakládání a
manipulacii.
• Stabilní poloha krytu kotouče.
• Nastavitelný doraz hloubky řezání.
• Variabilní pravítko se stupnicí umožňuje přesně řezání
pod úhlem.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

83.833,- Kč
(101.438,- s DPH)

79.640,- Kč
(96.364,- s DPH)

Dostupnost:

do týdne
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na kamenické pily NORTON Clipper je poskytována záruka 12 měsíců.Na motor HONDA 24 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

