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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/95/2022 z dnia 19.07.2022

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:

Piła tarczowa, stołowa, budowlana - 1 szt.1.

Moc min. 3,5kW, nap. 400V, wys. ciecia min. 140mm,

Piła tarczowa, stołowa, budowlana Holzmann TKS500S
Silnik S6 4200 W

Napięcie 400 V / 50 Hz

Wymiary stołu 1000 x 660 mm

Wysokość stołu 850 mm

Przedłużenie stołu 800 x 400 mm

Wymiary całkowite 1075 x 790 x 1035 mm

Króciec odciągowy ø 100 mm

Max. wysokość cięcia 90 150 mm

Max. szerokość cięcia przy ograniczniku równoległym 310 mm

Tarcza 500 / (30) mm

Prędkość tarczy 2800 obr. / min.

Poziom mocy akustycznej 110 dB(A)

Waga brutto 119 kg

Wymiary paczki 825 x 1285 x 610 mm

Kod EAN 9120058378188

rama podstawy z przedłużeniem stołu (składana), przyrząd do cięcia poprzecznego / ukośnego ze zintegrowanym przyrządem do
cięcia klinów, 
prowadnica boczna do cięcia równoległego,
Możliwość transportu (uchwyty i koła) na krótkie odległości, możliwość transportu na zawiesiu linowym.
Piła gotowa do pracy zawierająca m. in. 1 x tarcza z węglików spiekanych ø 500 x 30 x 4 (44T)
Popychacz, Możliwość cięcia katy proste oraz pod katem w tym możliwość cięcia klinów, Narzędzie do wymiany tarczy, osłona górna
mocowana w osi z tarczą piły
Wtyczka CEE z przełącznikiem zmiany fazy, spełniająca aktualne przepisy BHP
np Holtzman TKS500S, Akita BTH 400V, Holtzkraft BKS500, Pilex PTG400
Przykładowa piła tarczowa:

Miejsce dostawy - Gliwice, Dworska●

Termin realizacji - Proszę zaproponować●

        Prosimy o:
podanie ceny netto franco budowa●

podanie warunków płatności,●
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potwierdzenie terminu realizacji,●

okresu ważności oferty●

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności
oraz certyfikaty jakości.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 21.07.2022r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub
e-mailem zakup@dombud.pl
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Osoba wprowadzająca:
Grzegorz Pieszczek

DOMBUD S.A.
40-059 Katowice

Drzymały 15
E-mail: g.pieszczek@dombud.pl

Tel: 662272959
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