
 
Warszawa 30.04.2011  

OFERTA  
 

Przedmiotem niniejszej oferty jest elektryczna zacieraczka do tynków DM-1 
 
Opis urządzenia: 
 

Umożliwia obróbkę wstępną i wykańczającą dla wszystkich typów tynku z dodatkami i bez. Obroty tarczy zacieraczki 

zostały opracowane w taki sposób aby obróbka wykańczająca przebiegała z maksymalną wydajnością i małym 

zużyciem. Natomiast kierunek obrotów sprawia, że w kontakcie z tynkiem mniejszy jest ciężar rzeczywisty zespołu. 

 
Wydajność produkcyjna dzienna średnia 

obliczona w m2/godz. dla następujących 

obróbek: 

- wstępna 60-80 m2/godz. 

- wykańczająca 70-90 m2/godz.  

- gotowych mieszanek 70-90 m2/godz. 

- drapanie 70-80 m2/godz. 

- szlifowanie różnych powłok malarskich 

70-90 m2/godz. 

 
Charakterystyka techniczna: 
 

Moc 0,5 kW - 230 V 

Ciężar zespołu roboczego z gąbkowym dyskiem zacierającym 5 kg  

Ciężar jednostki centralnej 12kg 

Wymiar jednostki centralnej 350x180x250 mm 

 
Zakres oferty: 

1 x jednostka centralna zacieraczki  wyposażona w: podłączenie węża wodnego, panelu sterowniczego, gniazda 
podłączeniowego, gniazda 230V 

1x zespół roboczy  (packa) z motoreduktorem na 33V i giętkim przewodem o długości 17m z wtyczką do podłączenia 
do jednostki centralnej 

1 x dysk do wyka ńczania tynków-do obróbki wst ępnej (kolor brązowy, średnica) 

1 x dysk do wyka ńczania tynków-obróbki wyka ńczającej (kolor biały, średnica ) 
 
3 x okładzina styropianowa  do wyka ńczania tynków –do obróbki wst ępnej  (średnica 400 mm, grubość 22 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wartość oferty: 
 
(1x) Zacieraczka elektryczna DM-1 ............................................................................................ zł 4.900,00 
 
Całkowita warto ść: ...................................................................................................................... zł 4.900,00 

 
Warunki handlowe: 

 
Forma płatno ści: Gotówka lub przedpłata 100% 

 
 
 
 
 
 
Uwaga! 
Podane ceny są cenami netto i należy do nich obowiązujący podatek VAT. 

Termin realizacji:  gotowa do odbioru. 

Oferta wa żna 30 dni. 

Miejsce odbioru urz ądzenia :   towar po opłaceniu dostarczamy firmą kurierską do miejsca wskazanego do klienta 

Inne:  Termin realizacji liczony od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PACPOL PPH  oraz wpływu 
należności na konto bankowe PACPOL PPH Kredyt Bank nr 86 1500 1197 1211 9002 8444 0000 

Uwaga!  Akcesoria służące do obróbek specjalnych dostarczane na oddzielne zamówienie. Wszystkie maszyny 
obejmuje gwarancja 12 miesięcy od daty zakupu. Po zakończeniu ważności gwarancji świadczymy również serwis 
pogwarancyjny. 
 
 

Mariusz Brzeziński 
biuro@pacpol.com.pl 

tel.     22 785 41 30 

fax.    22 765 01 09 

kom.  501 093 053 

 


