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OFERTA SPECJALNA NA PIŁY
Z INDEKSU PS415-0500-0016

Piły HM serii ALUEX

do cięcia detali PVC i aluminium o przekrojach pełnych
oraz grubościennych kształtowników (ścianka pow. 10 mm)

PROMOCJA

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ - zastosowanie specjalnego węglika spiekanego gwarantuje jeszcze dłuższą satysfakcję
z efektów pracy piły pomiędzy ostrzeniami.

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA - indywidualnie zaprojektowane geometrie zębów w połączeniu
z odpowiednim gatunkiem węglika mają ogromne znaczenie. Pozwalają optymalnie dobrać narzędzia
do operacji wycinania danego detalu i gwarantują otrzymanie jak najlepszej powierzchni po obróbce.

IDEALNIE WYWAŻONE - to ogromna zaleta naszych narzędzi. Osiągamy ją dzięki precyzyjnie wykonanemu
i wyważonemu dyskowi oraz zmniejszonym tolerancjom wykonania pił w czasie produkcji.

Oferujemy Państwu piły HM serii ALUEX z indeksu PS415-0500-0016 w specjalnej cenie promocyjnej.
Oferta obowiązuje do 31 października 2020r. lub do wyczerpania stanów promocyjnych.

Promocja dostępna jest wyłącznie w sieci AUROTYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW
- listę naszych dystrybutorów znajdziesz pod adresem: www.globus-wapienica.eu/dystrybutorzy.html

Piły HM serii ALUEX GA +5o do cięcia kształtowników z Al i tworzyw sztucznych
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Piła HM 500x30x5,0/4,0/72z GA5 (Cu) otw.2x8/42

szt.

PS415

CENA

KATALOGOWA

CENA PROMOCYJNA

netto/szt.

netto/szt.

558,50 zł

330,00 zł

CECHY / KORZYŚCI:
bardzo wysoka dokładność wykonania dysku, specjalnie dobrany węglik spiekany oraz odpowiedni profil uzębienia GA +5 (trapezowo-płaski) gwarantują
dużą żywotność narzędzia oraz bardzo dobrą jakość cięcia
dysk piły wyważany dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia, co w sposób znaczący wpływa na wyższą jakość przecinanych powierzchni
odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę pił
szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węglika spiekanego - pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym
piły nisko szumowe - obniżony poziom hałasu w procesie cięcia
ZASTOSOWANIE:
cięcie kształtowników ze stopów Al (miękkich - wyciskanych) o grubości ścianki powyżej 10 mm oraz przekrojów pełnych
przeznaczone również do cięcia profili z PVC (tworzyw sztucznych) o grubości ścianki powyżej 10 mm
możliwość cięcia przekrojów pełnych - przy odpowiednio dobranej liczbie zębów w pile
sprawdzają się także w innych zastosowaniach, podczas cięcia detali wykonanych z metali kolorowych takich jak miedź, mosiądz, brąz z zachowaniem
odpowiednio dobranych parametrów pracy piły
przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując się zasadą - im bardziej miękki i grubszy materiał, tym większa
podziałka (mniejsza ilość zębów)
w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni zaleca się zastosowanie prawidłowego docisku materiału w czasie cięcia

Warunki promocji:
1. Organizatorem promocji jest FPiN „WAPIENICA” Sp. z o.o. z Bielska-Białej przy ul. Tadeusza Regera 30.
2. Oferta specjalna obowiązuje do 31.10.2020r. lub do wyczerpania stanów promocyjnych.
3. Kupując narzędzia w cenie promocyjnej inne rabaty nie obowiązują.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub specjalnymi warunkami zakupu na w/w asortyment (ww. indeksy).
5. Promocja dotyczy TYLKO indeksu PS415-0500-0016.
6. Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
7. Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania promocji bez podania przyczyny.

Wybierz najwygodniejszy
sposób zamówienia.

dział obsługi klienta
lubelskie, małopolskie, podkarpackie
+48 667 992 313
łódzkie, mazowieckie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
+48 667 992 314
kujawsko-pomorskie, pomorskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie
+48 667 992 315
dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie
+48 667 992 316

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ul. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała
tel.: +48 33 82 80 800 fax: +48 33 48 80 065 wapienica@wapienica.pl

faksem
+48 33 48 80 065

odwiedź punkty sprzedaży
Top Hurt, Top Serwis

pocztą elektroniczną
e-handel@wapienica.pl

odwiedź DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
pn.-pt. 7.00 - 16.00
ul. T. Regera 30, Bielsko-Biała

przez sklep internetowy
7 dni w tygodniu, 24 h/ dobę
www.globus-wapienica.eu

www.globus-wapienica.eu

