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Ostrzałka elektryczna do noży
DICK RS-75
Cena brutto

2 223,89 zł

Cena netto

1 808,04 zł

Dostępność

Na zamówienie od 2 do 7 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

9 8060 000

Opis produktu

Ostrzałka elektryczna do noży DICK RS-75
Dane techniczne :

Wysokość (mm): 160
Szerokość (mm): 160
Głębokość (mm): 230
Napięcie (Volt) : 220/240 50/60 Hz
Pobór prądu (A): 0,33
Moc elektryczna (W): 75
Prędkość obrotowa silnika (obr/min): 1300
Prędkość obrotowa ściernic (obr/min): 1250
Prędkość liniowa ściernic ( skrawania) (m/s): 4,84
Tarcze ścierne ( 982103482 ) 2 szt. (mm): 74 x 6 x 20
Poziom emitowanego hałasu (dB):
bieg jałowy 54
obciążenie 57
Waga (kg): 4,20
CE/GS
Najłatwiejsze ostrzenie.
Profesjonalne ostrzenie przy minimalnym zużyciu ostrza.
Szybko, pewnie, efektywnie.
Prosta w obsłudze.
Bardzo wytrzymałe tarcze diamentowe.
Zwarta, trwała, konstrukcja.
Niski poziom hałasu i małe wibracje silnika.
Urządzenie spełnia wszelkie normy Unii Europejskiej, m.in. normy związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, pochodzi z kraju będącego członkiem UE oraz posiada certyfikat
CE.
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Urządzenie objęte serwisem gwarancyjnym i płatnym serwisem pogwarancyjnym.

O firmie:
Historia firmy DICK sięga 1778 roku.
Firma DICK z siedzibą w Deizisau jest wiodącym producentem narzędzi precyzyjnych.
Noże, pilniki i narzędzia specjalne spełniają najwyższe wymagania jakościowe od ponad 230 lat i mają swoją wysoką renomę na całym świecie.
Światowa jakość produktów firmy DICK idzie w parze z ich niezawodnością i długą przydatnością.
Wszystkie produkty firmy DICK cechuje klasyczne wzornictwo, przemyślana funkcjonalność i najwyższa jakość.
Firma pracuje nieustannie nad dalszym rozwojem produktów, które powstają przy użyciu sprawdzonych i niezawodnych
technik z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i organizacji produkcji.
Życzenia i wskazówki klientów oraz własne inspiracje wykorzystywane są przy tworzeniu produktów.
Procesy zarządzania jakością i nadzór nad produkcją spełniają wymogi normy DIN EN ISO 9001.

Firma posiada Certyfikat Ekologiczny spełniający wszystkie normy ochrony środowiska.
Materiały informacyjne:

Ulotka do pobrania - w pdf. Katalog DICK pdf
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