Zakupując jednorazowo 2 lub 4 sztuki pił
serii ALUEX, otrzymasz od nas SUPER RABAT

Piły HM serii ALUEX
do cięcia kształtowników i profili AL i PCV

Rabat nawet do

32%

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

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.

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

PS415

Piły HM serii ALUEX -5o do cięcia kształtowników z Al i tworzyw sztucznych
CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

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
odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką
sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę pił
piły nisko szumowe - obniżony poziom hałasu
w procesie cięcia

INDEX

cięcie kształtowników ze stopów aluminium (miękkich wyciskanych) o grubości ścianki nie przekraczającej 3 mm
przeznaczone również do cięcia profili z PVC (tworzyw
sztucznych) o grubości ścianki nie przekraczającej 3 mm
sprawdzają się także w innych zastosowaniach, podczas
cięcia profili z metali kolorowych takich jak miedź, mosiądz,
brąz z zachowaniem odpowiednio dobranych parametrów
pracy piły
w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni, zaleca się
zastosowanie prawidłowego docisku materiału w czasie cięcia

J.M.

INFO

CENA

KATALOGOWA
netto/szt.

PS415-0200-0004

Piła HM 200x30x2,5/1,8/60z GA-5 otw.2x10/60

szt.

203,00

PS415-0200-0006

Piła HM 200x32x2,2/1,6/100z GA-5

szt.

400,90

PS415-0200-0008

Piła HM 200x30x2,2/1,6/100z GA-5

szt.

400,90

PS415-0216-0001

Piła HM 216x30x2,8/2,2/72z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

262,20

PS415-0250-0002

Piła HM 250x30x3,2/2,5/80z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

270,00

PS415-0250-0006

Piła HM 250x32x2,2/1,6/100z GA-5

szt.

340,30

PS415-0250-0009

Piła HM 250x30x2,2/1,6/100z GA-5

szt.

340,30

PS415-0300-0002

Piła HM 300x30x3,2/2,5/96z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

308,30

PS415-0350-0001

Piła HM 350x32x3,2/2,5/108z GA-5 (Cu)

szt.

364,30

PS415-0350-0002

Piła HM 350x30x3,2/2,5/108z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

364,30

PS415-0380-0001

Piła HM 380x32x4,0/3,4/108z GA-5 Cu

szt.

454,50

PS415-0400-0003

Piła HM 400x30x4,0/3,4/120z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

461,50

PS415-0400-0028

Piła HM 400x32x4,0/3,4/120z GA-5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

461,50

PS415-0420-0104

Piła HM 420x30x4,0/3,4/120z GA-5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

531,80

PS415-0450-0001

Piła HM 450x30x4,0/3,4/108z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

504,00

PS415-0500-0001

Piła HM 500x30x4,0/3,4/160z GA-5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

783,50

PS415-0500-0003

Piła HM 500x30x4,2/3,6/120z GA-5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

650,50

PS415-0550-0110

Piła HM 550x30x4,4/3,2/160z GA-5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

955,30

PS415-0600-0001

Piła HM 600x30x4,4/3,8/160z GA-5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

986,50

PROM 2

PROM 4

przy zakupie 2 szt.
[cena za 1 szt.]

przy zakupie 4 szt.
[cena za 1 szt.]

152,25
300,68
300,68
196,65
202,50
255,23
255,23
231,23
273,23
273,23
340,88
346,13
346,13
398,85
378,00
587,63
487,88
716,48
739,88

138,04
272,61
272,61
178,30
183,60
231,40
231,40
209,64
247,72
247,72
309,06
313,82
313,82
361,62
342,72
532,78
442,34
649,60
670,82

PS415

Piły HM serii ALUEX +5o do cięcia kształtowników z Al i tworzyw sztucznych
CECHY / KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:

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
odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką
sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę pił
piły nisko szumowe - obniżony poziom hałasu
w procesie cięcia

INDEX

cięcie kształtowników ze stopów AL. (miękkich - wyciskanych)
o grubości ścianki nie przekraczającej 5 mm oraz przekrojów
pełnych
przeznaczone również do cięcia profili z PCV (tworzyw
sztucznych) o grubości ścianki nie przekraczającej 5 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
w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni, zaleca się
zastosowanie prawidłowego docisku materiału w czasie cięcia

J.M.

INFO

CENA

KATALOGOWA
netto/szt.

PS415-0250-0001

Piła HM 250x30x3,2/2,5/80z GA5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

270,00

PS415-0300-0001

Piła HM 300x30x3,2/2,5/96z GA5 (Cu) otw.2x10/60

szt.

308,30

PS415-0350-0009

Piła HM 350x30x3,2/2,5/78z GA10 (Cu) otw.2x10/60

szt.

303,70

PS415-0400-0004

Piła HM 400x30x4,0/3,4/120z GA5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

461,50

PS415-0500-0016

Piła HM 500x30x5,0/4,0/72z GA5 (Cu) otw.2x8/42

szt.

620,40

PS415-0550-0002

Piła HM 550x30x4,4/3,2/160z GA5 (Cu) otw.COMBO+

szt.

955,30

PROM 2

PROM 4

przy zakupie 2 szt.
[cena za 1 szt.]

przy zakupie 4 szt.
[cena za 1 szt.]

202,50
231,23
227,78
346,13
465,30
716,48

183,60
209,64
206,52
313,82
421,87
649,60

Warunki promocji:
Cena promocyjna obowiązuje przy jednorazowym zakupie określonej ilości minimalnej pił, podanej w powyższej tabeli (min. 2 lub 4 sztuki). Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub specjalnymi
warunkami zakupu na w/w asortyment i trwa od 13.04. do 28.04.2017r. lub do wyczerpanai stanów promocyjnych. Organizatorem promocji jest FPiN „WAPIENICA” Sp. z o.o. z Bielska-Białej przy
ul. Tadeusza Regera 30. Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT.

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, PH, Koelner Polska

pocztą elektroniczną
e-handel@wapienica.pl

odwiedź SKLEP FIRMOWY
pn.-pt. 8.00 - 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

