RŮZNÉ

PROFESIONÁLNÍ
RÁM PILKY
Profesionální r á m p i l k y s
rychloupínákem umožňuje
pohodlné ř e zá ní a rychlou výměnu pilových plátků
pouhým rozevřením rukojeti.

POUŽITÍ
Profesionální rám pilky s rychloupínákem má masivní pevnou konstrukci, je vyroben z hliníkové slitiny a je velice lehký.
Má ergonomickou konstrukci, držení pilky je zcela přirozené, nevyvrací nám ruku a práce s ním je tedy přesnější
a pohodlnější. Pro rychlou výměnu pilového plátku je použit excentrický rychloupínák pracující na principu překonání
mrtvého bodu. Sílu napnutí můžeme regulovat stavitelným kolečkem. Pilový plátek je možné upnout i pod úhlem 45 °.
V rámu je úložný prostor pro náhradní plátky.
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PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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