PFEIFFER
Kostelní 101
549 54 Police nad Metují
Czech Republic
Tel/fax: +420 491 541 520
Mobil: +420 739 403 555
E-mail: kp.br@tiscali.cz
Web: http://elektromotory-pfeiffer.cz

Vážení obchodní přátelé!
V roce 1996 jsme odkoupili od ČKD Hronov a.s. výrobu litinových vrtačkových stojanů typu S57A. Od roku 1997 je výroba
těchto stojanů v plynulém provozním a dodavatelském režimu.
Stojan S57A-PF je inovován, doznal řady významných změn a stal se univerzálním pomocníkem v domácnostech a dílnách.
Jeho hlavní přednost ocení zvláště ti, kteří mají k dispozici malé pracovní prostory, neboť zabírá plochu pouze 0,25 m2.
Stojan jako takový je určen především pro vrtání, ale za pomoci nedílného základního vybavení může skvěle posloužit také
k broušení a ostření nástrojů, lisování a vyrážení ložisek, sloupků a pouzder, řezání závitů kolmo pomocí vyrovnávacího trnu,
hoblování smirkovým kotoučem apod. Pro frézování či soustružení dřevěných materiálů lze zakoupit speciální přídavné
zařízení. Neméně dobře stojan poslouží dokonce i při čištění bot.
Rádi Vám osobně předvedeme jednoduché zacházení, které samozřejmě najdete také v návodu k obsluze.

Základní vybavení S57A-PF:
- smirkový kotouč d = 120 oboustranný
- trn pro řezání závitu
- brusný kotouček
- 2 destičky tvrdého dřeva pro upínání
- 4 ocelové podložky pro přesné nastavení
- důlčík
- návod k použití
Přídavná zařízení:
- pro frézování: +350 Kč + DPH
- pro soustružení: +700 Kč + DPH

Doporučená cena: 3 999 Kč + DPH
Doprava dle dohody na náklady odběratele, upřednostňujeme osobní odběr.
Výdej zboží proti výpisu o zaplacení, případně v hotovosti.
Jsou vytvořeny všechny technologické předpoklady záruk, aby výrobek odpovídal nejvyšší kvalitě a aby práce a manipulace
s ním byla bezpečná a pokud možno co nejjednodušší.
Stojan S57A-PF má českou a evropskou certifikaci EN 292-2.
Číslo celního sazebníku: 8466103900 CZ
Těšíme se na případný zájem z Vaší strany a jsme připraveni kdykoli vyjít vstříc Vašim zájmům a potřebám.
S pozdravem
Karel Pfeiffer
majitel firmy

