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Ostrzałka elektryczna do noży
DICK SM-90
Cena brutto

1 488,30 zł

Cena netto

1 210,00 zł

Dostępność

Na zamówienie od 7 do 21 dni

Numer katalogowy

9 8080 000

Opis produktu

Ostrzałka elektryczna do noży DICK SM-90
Dane techniczne :

Wysokość (mm): 245
Szerokość (mm): 432
Głębokość (mm): 303
Napięcie (Volt) : 220/240 50/60 Hz
Pobór prądu (A): 1,70
Moc elektryczna (W): 370
Prędkość obrotowa silnika (obr/min): 1450
Prędkość liniowa tarczy szlifierskiej (m/s): 15,50
Prędkość liniowa tarczy polerskiej (m/s): 15,50
Tarcza szlifierska ( 980893770 ) (mm): 200 x 50 x 16
Tarcza polerskia ( 980793648 ) (mm): 200 x 25 x 16
Poziom emitowanego hałasu (dB):
bieg jałowy 76
obciążenie 89
Waga (kg): 14,90
Długość kabla zasilającego urządzenie 1,8 m.
CE/GS
Szybkie ostrzenie i zdejmowanie gradu.
Prosta i pewna obsługa.
Przedłuża trwałość noży.
Precyzja i bezpieczeństwo.
Lamelowa tarcza szlifierska o wymiarach 200 x 50 mm.
Profesjonalne ostrzenie przy minimalnym zużyciu ostrza.
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
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CE.
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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