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Benzínová rozbrušovací pila CP514-350 iLube
Na rozbrušovací pily značky NORTON Clipper provádíme autorizovaný servis včetně dodávky náhradních dílů
a originálního příslušenství. Na námi prodané rozbrusy poskytujeme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Rozbrušovací pila NORTON Clipper CP 514 - 350 iLube je spolehlivý nástroj s jedinečným výkonem.
Vysoký výkon pro hladké a rychlé řezy s funkcemi, které prodlužují životnost motoru, zabraňují poškození motoru a
zaručují každodenní spolehlivost. Snadný start bez sytiče, 5 antivibračních pružin, převodový řemen Poly-V přenáší výkon
na kotouč, poloautomatický systém napínání řemene - pro snadnější použití a údržbu.
Patentovaná verze i Lube® kde si stroj sám elektronicky míchá směs oleje a paliva - už žádné míchání!
Použití: řezání betonu a zdiva při stavebních pracech, řezání stavebních otvorů a úpravy oken a dveří, řezání obrubníků,
dlaždic, trubek a kovu, řezání asfaltu, ...

Technické parametry
max. průměr kotouče
max. hloubka řezu
průměr hřídele
otáčky nástroje
dvoutaktní motor
hladina akustického výkonu
vibrace HAV
hmotnost

350
125
20
4450
4,0
108
4,5
10,5

mm
mm
mm
ot./min
kW
dB(A)
m/s²
kg

Charakteristika a přednosti
• Technologie iLube® - automatické micháním oleje a
paliva
- již žádné zadírání motoru!
• Vysoký výkon 4,0 kW
• Jednoduché startování - ve 3 krocích
• Patentovaný vícestupňový filtrační systém
• Nízké vibrace, emise, hladina hluku a prachových částic
• Magnezitový kryt kotouče zvyšuje bezpečnost a snižuje
hmotnost
• Poloautomatický systém napínání řemene
• 5 antivibračních pružin
• Zabudovaný mechanický oklep vzduchového filtru

Ceníková cena:

26.456,- Kč
(32.012,- s DPH)

Dostupnost:

do týdne
DOPRAVA ZDARMA

NORTON Clipper je přední světový výrobce strojů a nástrojů pro diamantové řezání.
Vlastní výrobní a vývojové zázemí v Evropě spolu se 125 letou tradicí staví značku do role spolehlivého partnera.
V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na rozbrušovací pily NORTON 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%.

