INCHIRIEM-SCULE.RO

Str. Mihail Sebastian, Nr. 88, Sector 5, Bucuresti

SCULE ELECTRICE & SERVICE 48H

Luni - Vineri: 09-18 / Sambata : 09-14

inchirieri@evostore.ro

Banca : Transilvania (Sucursala Marriott)

0725.697692 / 031.1004422

Cont : RO68 BTRL RONC RT02 1665 2201

Masina de frezat muchii (oberfreze) 1250W Bosch GOF 1250 CE Profesional

Producător: BOSCH
Cod produs: SSP-GOF1250CE
Disponibilitate: IN DEPOZIT

Preţ: 45,00 Lei 40,00 Lei
Fara TVA: 33,62 Lei

Masina de frezat muchii (oberfreze) 1250W Bosch GOF 1250 CE Profesional
Mașina de frezat de precizie, ușor manevrabilă, cu forță de antrenare ridicată.
Design ergonomic al mânerului pentru diferite poziții de prindere, în funcție de lucrarea care trebuie executată.
Reglaj fin al adâncimii de frezare, patentat de Bosch, în pași de 1/10 mm în funcția de frezare cu avans în adâncime.
Schimbare simplă și rapidă a frezelor prin noul sistem de blocare a axului, patentat de Bosch, poziție de parcare și
depozitare confortabilă datorită capacului plat al carcasei.
Motor puternic de 1.250 W cu sistem Constant Electronic şi pornire lină pentru lucrul adaptat la structura materialului.
Placă de bază transparentă cu geometrie inovatoare pentru o foarte bună vizibilitate asupra piesei de lucru.
Instalație integrată de aspirare a prafului – fără adaptor suplimentar.

Masina de frezat muchii (oberfreze) 1250W Bosch GOF 1250 CE Profesional
OFERTA PROMOTIONALA

70 Lei / 2 Zile
100 Lei / 3 Zile
130 Lei / 4 Zile
Weekend: 60 Lei (sambata si duminica)
1 saptamana: 200 Lei (7 zile)

GARANTIE PRODUS
Clasa de utilizare

1700 Lei
Profesionala
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Masina de frezat muchii (oberfreze) 1250W Bosch GOF 1250 CE Profesional
Date Tehnice

Sistem de prindere 6 – 8,0 mm
Turaţie de mers în gol 10.000 – 24.000 min-1
Cursa maximă a frezei 60 mm
Diam. inel de copiere 17,0 mm
Diam. clemei de prindere 8,0 mm
Putere nominală 1.250 W
Greutate 3,6 kg
Lungime 170 mm
Lăţime 370 mm
Înălţime 270 mm

Functii

Blocare ax
Racord pentru aspirarea prafului
Constant Electronic

Tip scula
Putere
Set de livrare
Continut pachet

Masina de frezat (oberfreze)
1250 W
Ambalaj de 1 buc.
Bucşă elastică de prindere cu piuliţă olandeză 8 mm (2608570102)
Cheie fixă de 19 mm (1907950511)
Limitator paralel cu reglaj fin (2607001387)

De ce sa inchiriezi ?

ECONOMIE - Nu trebuie sa investiti in scule ci doar le inchiriati si nu trebuie sa va
ocupati de service sau depozitare.
OFERTE - Dispuneti de o gama complexa de scule, unelte si utillaje profesionale.
TEHNOLOGIE - Beneficiati de ultimele tehnologii in domeniu, datorita reinnoirii
permanente a echipamentelor.
SERVICII - Personal calificat pentru a va indruma sa alegeti cele mai bune solutii
pentru proiectele derulate.

Accesorii produs
Important

Toate consumabilele echipamentelor sunt suportate exclusiv de catre beneficiar.
Produsul trebuie inapoiat in aceiasi stare in care a fost predat.
Pentru cosmetizarea produsului se percepe o taxa de 20 Lei care se opreste din
Garantia Produsului.
In caz de defect ne rezervam dreptul exclusiv de a constata si a repara scula la
sediul Service Shop.
Toate defectiunile ulterioare inchirieri sunt suportate de catre beneficiar conform
contractului de inchiriere.
Toate obligatiile Service Shop si ale beneficiarului sunt trecute in contractul de
inchiriere.
Depozitarea, ambalarea si transportul de la/si catre Service Shop se face pe
contul si riscul BENEFICIAR-ului.
Garantia va fi folosita in momentul in care, la restituirea echipamentului, se
constata defectiuni aparute din vina beneficiarului.
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