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Kamenická mostová pila CST 120 - 230V
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.
Řada kamenických stolových pil NORTON Clipper CST jsou mostové kamenické pily výrazně robustní konstrukce, určené
především pro použití v kamenoprůmyslu a pro profesionální použití.
Pevná konstrukce a silné vodící tyče zajišťují přesný precizní řez i pod úhlem. Pila vhodná pro přesné řezání
kamenických rohů u silnostěných obkladů. Zvedací řezná hlava umožňuje přizpůsobení hloubky řezu a drážkování
materiálu.

Technické parametry
průměr kotouče x vrtání
350 x 25,4 mm
max. hloubka řezu
110 mm
max. výška řezaného materiálu
130 mm
max. délka řezu
1.200 mm
elektromotor 230V
2.200 W
pojistka
16 A
velikost pracovního stolu
1.200x660 mm
naklápěcí hlava
0 - 45 °
otáčky nástroje
2.800 1/min
hladina akustického výkonu/tlaku
88,5 / 73,5 dB (A)
rozměry (d x š x v)
1600x660x1350 mm
rozměry sklopené nohy (d x š x v) 1600x660x780 mm
hmotnost
160 kg

Charakteristika a přednosti
• Pevná robustní konstrukce.
• Silné chromované vodící tyče pro přesné vedení v řezu.
• Odnímatelné nohy pro snadnější dopravu a skladování.
• Konstrukce stroje ze silných hliníkových profilů dlouhá životnost.
• Naklápěcí řezná hlava pro úhlové řezání.
• Spouštěcí řezná hlava pro úpravu hlouky řezu drážkování.
• Kryt kotouče s odkloplným víkem urychluje výměnu
nástroje.
• Čerpadlo chráněné před hrubými částicemi prodlužuje
jeho životnost.
• Vysoká přesnost úhlového řezání.
• Multifunkční pravítko.
• Možný přídavný boční stůl.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

59.638,- Kč
(72.162,- s DPH)

56.650,- Kč
(68.547,- 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 námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

