Bruska provybrušování průniků AL 100 U-01

Bruska pro vybrušování průniků 2-V-1
AL 100 U-01 je výkonná univerzální bruska určená k vytvoření průniků trubek a profilů jak vzájemně
kolmých tak pod úhlem efektívní metodou jeho vybroušením speciálním brusným pásem pomocí
výměnných napínacích válců na straně broušení,disponuje rychlostí pásu 30 m/s . Po otevření horní
části korpusu, lze brusku použít také jako klasickou pásovou odhrotovací brusku, která je vhodná pro
odstraňování otřepů vzniklých při vybrušování průniků či jinou vhodnou práci. AL100 U-01 lze ovládat
jednoduše jedinou pákou,umožňuje brousit materiál od Ø20 do Ø76,1 mm. Příčná vzpěra a vozík se
svěrákem jsou plynule nastavitelné. To znamená, že všechny profily trubek mohou být broušeny v
libovolně požadovaném úhlu od 30 ° do 90° rozměry brousícího pásu 100x2000 mm. El.instalace 230V
nebo 400V, 50Hz, výkon motoru 3 kW,2800 ot/min, hmotnost stroje 190 kg. Na AL 100 U-01 lze
opracovávat profily jak čtyřhranné tak oválné či kruhové, různých tlouštěk stěn a ze všech běžných k
broušení vhodných materiálů.Způsob seřízení hnacího řemene ALMI usnadňuje seřízení brusného
pásu pomocí přiloženého šestihranného klíče. Brusný pás lze rychle napnout či povolit a snadno a
rychle vyměnit napínací válečky.Všechny pásové brusky ALMI jsou profesionálně vyrobeny a
podrobeny kontrolám kvality s cílem dosažení vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti.
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Dodací a platební podmínky
Termín dodání obecně 1 až 4 týdnů od podpisu kupní smlouvy v závislosti na stavu skladu a
rozpracovanosti výroby . Platební podmínky dle kupní smlouvy, obvykle 100% platba předem nebo v
případě delšího dodacího termínu 40% do pěti dnů od podpisu kupní smlouvy, 60% pak na výzvu cca 3
dny před dodáním, leasing, či jiné financování ze strany kupujícího. Záruční doba 24 měsíců od
převzetí stroje. Záruční a pozáruční servis zajišťuje naše firma.Všechny zde uvedené ceny v EUR jsou
pevné a přepočítávají se na Kč kurzem devizy prodej ke dni objednávky. Platby možno uskutečnit jak v
Kč tak v eurech. Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH.
Cena AL 100 U-01 : 3.232,00 € / (83.775,00 Kč).
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