PROMOCJA
Piły HM linii MITER
do cięcia materiałów na ukośnicach
Do każdej zakupionej piły
linii MITER, otrzymasz
od nas ołówek stolarski
GLOBUS.

Kupując jednorazowo
4 sztuki pił z serii MITER,
otrzymasz od nas miarkę
stolarską GLOBUS.

GRATIS

GRATIS

PS601

Piły HM serii MITER CRS1
CECHY / KORZYŚCI:

INDEX

ZASTOSOWANIE:

cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to
uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia

cięcie twardych materiałów drewnopochodnych MDF i HDF
(m.in. panele podłogowe, etc)

dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły

możliwość cięcia płyt wiórowych pokrytych dodatkowymi
bardzo twardymi warstwami laminatu

ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą

dedykowane również do cięcia konglomeratów a także profili
PVC i AL. o grubości ścianki do 2mm

rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na
wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz
stacjonarnych

INFO

J.M.

SUGEROWANA
CENA

INDEX

INFO

SUGEROWANA
CENA

J.M.

DETALICZNA

PS601-0216-0001
PS601-0254-0001
PS601-0254-0002

216x30x2,8/2,0/72z GA-5 otw.COMBO
254x30x2,8/2,0/68z GA-5 otw.COMBO
254x30x2,8/2,0/96z GA-5 otw.COMBO

z

netto/szt.

szt.
szt.
szt.

156,03 zł
153,72 zł
177,45 zł

DETALICZNA

PS601-0260-0001
PS601-0260-0002
PS601-0305-0001

260x30x2,7/2,0/68z GA-5 otw.COMBO
260x30x2,7/2,0/96z GA-5 otw.COMBO
305x30x2,8/2,0/96z GA-5 otw.COMBO

z

netto/szt.

szt.
szt.
szt.

153,72 zł

CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to
uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia

do cięcia drewna miękkiego, twardego, sklejki i materiałów
drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną

dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły

cięcie listew i profili z drewna oraz z materiałów
drewnopochodnych

ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą

precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian
skośnego uzębienia o małej podziałce (dużej ilości zębów

rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na
wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz
stacjonarnych

INFO
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SUGEROWANA
CENA

INDEX

INFO

J.M.

DETALICZNA

PS602-0216-0001
PS602-0216-0002
PS602-0254-0001
PS602-0254-0002

204,96 zł

PS602

PiłyHM serii MITER CRS2

INDEX

177,45 zł

216x30x2,7/2,0/72z GS-5 otw.COMBO
216x30x2,8/2,0/54z GS-5 otw.COMBO
254x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw.COMBO
254x30x2,8/2,0/68z GS-5 otw.COMBO

z

netto/szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

156,03 zł
130,83 zł
169,79 zł
153,72 zł

SUGEROWANA
CENA
DETALICZNA

PS602-0260-0001
PS602-0260-0002
PS602-0305-0001
PS602-0305-0002

260x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw.COMBO
260x30x3,2/2,0/68z GS-5 otw.COMBO
305x30x2,8/2,0/96z GS-5 otw.COMBO
305x30x3,2/2,0/72z GS-5 otw.COMBO

z

netto/szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

169,79 zł
157,61 zł
204,96 zł
177,45 zł

PS603

Piły HM serii MITER CRS3
CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

specjalna geometria 3GS5° umożliwia cięcie materiałów o
szerokim zakresie przekrojów - od 10 mm do 130 mm w
zależności od średnicy piły
cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to
uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana
technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły
ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych
numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą

do szybkiego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych z
perfekcyjną jakością powierzchni obrabianych
wymaganą jakość cięcia należy dostosować przez dobór
odpowiedniego posuwu na pilarce ukosowej lub ramieniowej
bardzo agresywna geometria ostrza płytki HM 3GS5°
umożliwiająca cięcie materiałów o szerokim zakresie przekrojów
		 szczególnie zalecana do cięcia listew do ramek i antyramek,
listew ościeżnic drzwi, etc.

		 rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na
wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
SUGEROWANA
CENA

INDEX

INFO

J.M.
z

netto/szt.

PS603-0216-0001
PS603-0254-0001

216x30x2,7/2,0/72z 3GS5 otw.COMBO

szt.
szt.

156,03 zł

INFO

J.M.
z

netto/szt.

PS603-0260-0001
PS603-0305-0001

260x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw.COMBO

szt.
szt.

183,75 zł

DETALICZNA

254x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw.COMBO

183,75 zł

SUGEROWANA
CENA

INDEX

DETALICZNA

305x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw.COMBO

204,96 zł

WARUNKI PROMOCJI:
1. Organizatorem promocji jest FPiN WAPIENICA Sp. z o.o. z Bielska-Białej przy ul. Tadeusza Regera 30.
2. Promocją objęty jest wybrany asortyment pił linii MITER (CRS1, CRS2, CRS3),
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub specjalnymi warunkami zakupu na w/w asortyment.
4. Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT.
6. Oferta ważna jest od 24.05 do 30.06.2018r lub do wyczerpania stanów promocyjnych.
PRODUKTY DOSTĘPNE W
SIECI DYSTRYBUTORÓW

TWÓJ DYSTRYBUTOR:

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

www.globus-wapienica.eu

