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Stolová obkladačská pila TS 60 + kotouč
ZDARMA
Na námi prodávané typy strojů značky HUSQVARNA provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních
dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Profesionální pila obkladačská pila HUSQVARNA TS 60 je výkonná pila na dlaždice s vysokou řeznou kapacitou na
všechny druhy dlaždicového materiálu. Tato stolová pila umožňuje maximální délku řezu 700 mm. Je to všestranná pila,
která snadno zvládá přímé nebo šikmé řezy při 45°.
TS 60 je vybavena inovativním systémem Jet Stream pro recyklaci vody a odvod kalu, díky kterému pracovní oblast
kolem pily zůstává čistá a bez vody. Stroj je snadno ovladatelný jednou osobou díky své nízké hmotnosti, sklopným nohám
a kolečkám.
AKCE - Obkladačská pila je nyní dodávána s kvalitním diamantovým kotoučem na obklady v hodnotě 1.800,Kč.
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Charakteristika a přednosti
• Vybavena systémem Elgard™, který pomocí LED diod
indukuje přetížení stroje, aby nedošlo k poškození motoru, a
prodlužuje tak jeho životnost.
• Maximální délka řezu 700 mm.
• Řezací stůl 610 x 410 mm umožňuje řezat dlaždice např.
o velikosti 500 x 500 mm po diagonále.
• Nastavitelná řezací hlava umožňuje šikmé řezy mezi
22,5° a 45°.
• Odnímatelný stůl, vodicí lišta pro šikmé řezy a výškově
nastavitelný stojan jsou součástí standardního vybavení.
• Vybavena motorem o výkonu 1.800 W, navrženým
společností Husqvarna.
• Hmotnost pouhých 36 kg pro snadné přenášení a transport.
• Vestavěná technologie SoftStart™ - elektronický systém
pro pomalý náběh proudu s normálními pomalu působícími
pojistkami.
• Snadné přepínání mezi přímým a šikmým řezáním.
• Díky systému Jet Stream pro recyklaci vody a odvod kalu je
nyní možné řezat v interiéru.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

26.400,- Kč
(31.944,- s DPH)

25.080,- Kč
(30.347,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na stolové pily HUSQVARNA je poskytována záruka 12-24 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%.

