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Oferta handlowa  

Fazowarka PROSTOLINIOWA Model ZX261C  

 

 
Maszyna do obróbki szkła – fazowarka do szkła płaskiego (szyb i luster)  
 
sklepdlaszklarzy.pl jest jedynym bezpośrednim importerem (i serwiserem) maszyn firmy 
ZXM,  
 
Maszyny ZXM są przez nas serwisowane i poddawane renowacji od ponad 12 lat.  
 
Kupując maszyny ze sklepdlaszklarzy.pl otrzymujesz maszynę o wysokiej jakości, 
z zapewnionym bardzo dobrym serwisem i gwarancją, przy jednoczesnym zachowaniu 
rozsądnej ceny.  
 
Maszyny ZXM wykonywane są za każdym razem na specjalne zamówienie 
sklepdlaszklarzy.pl wg norm i standardów europejskich.  
 

Specyfikacja techniczna: 
 

Wrzeciona: 9 głowic  

Prędkość pracy:  0.8-3m/min 

Max. szerokość  fazowania : 35mm 

Min. rozmiar szkła: 100mmx100mm 

Grubość szkła: 3-12mm 

Kąt fazowania  3°-15° 

Moc całkowita: 21kw (220V 60Hz)  

Wymiar całkowity:: 6.4x1.1x2.2m 

Waga: 3500kg 
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Podstawowy opis maszyny  
 
Kontrola  
Maszyna posiadada panel PLC. Za pomocą panelu możliwe jest grubością szkła, kąta 
fazowania, szerokości fazowania oraz inne parametry. Maszyna może pracować zarówno w 
trybie automatycznym jak i manualnym.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posuw szkła:  
Posuw szkła wykorzystuje system łańcuchowy, który składa się z gumowych klepek 

antypoślizgowych wzmocnionych stalą. Taka struktura gwarantuje, że szkło jest stabilnie 

przemieszczane, a dokładność pracy jest wysoka.  

  

 

 

 

Tylne klepki mają szczotkę do czyszczenia, która utrzymuje czystą powierzchnię i zapewnia 

efektywną pracę.  

Silniki ABB – niskowibracyjne  
Transport szkła – pas  
Smarowanie: Maszyna wyposażona jest w automatyczną pompę smarującą  
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Standardowa konfiguracja tarcz  
(na potrzeby klienta możliwa rekofiguracja tarcz w cenie maszyny ): 

 
 

Pozycja Rodzaj tarczy Otwór  
(mm) 

Wym. Zewn. 
(mm) 

Ziarnistość  
 

Moc 
(kw) 

Obsługa  

No.1 Tarcza 
diamentowa  

22 150 100 2,2 Mechaniczna 

No. 2 Tarcza 
diamentowa 

22 150 240 2.2 Mechaniczna   

No.3 Tarcza 
owiedniowa  

22 175 180 2.2 Mechaniczna   

No.4 Tarcza żywiczna 22 150 200  2.2 Mechaniczna   

No.5 Tarcza żywiczna  22 150 325  2.2 Mechaniczna   

No.6 Tarcza żywiczna 22 150 500  2.2 Mechaniczna   

No. 7 Tarcza żywiczna  22 150 700  2.2 Mechaniczna   

No.8 Tarcza filcowa  105 150 --- 1.5 Pneumatyczna  

No.9 Tarcza filcowa  105 150 --- 1.5 Pneumatyczna  

 
Ogólne warunki oferty  

 

Cena  Zapytaj o cenę – kontakt@sklepdlaszklarzy.pl  
 

Oferta ważna do:  30 października 2018 r.  
 

Termin realizacji  do 79 dni roboczych od wpłaty zaliczki  

Gwarancja  12 miesięcy od uruchomienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych 
nie podlegających gwarancji)  
 

Płatność:  Zaliczka 40% przy zamówieniu  
Przedpłata 50% bezpośrednio przed dostawą  
Końcowa wpłata 10% po uruchomieniu  
 
- pomoc w uzyskaniu leasingu  

Cena ofertowa 
obejmuje:  

1. Fazowarkę Model ZX261C 
2. Pełną dokumentację maszyny obejmującą wymagane przepisami 

prawa dokumenty i certyfikaty  
3. Kartę gwarancyjną i przeglądów  
4. Przegląd gwarancyjny (usługa – materiały eksploatacyjne 

dodatkowo płatne)  
5. Uruchomienie maszyny w zakładzie kupującego  
6. Profesjonalne podstawowe szkolenie operatora na zakupionej 

maszynie (certyfikat) – na materiałach kupującego  
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7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny   
8. Części zamienne i materiały eksploatacyjne  

 

Na życzenie 
kupującego 
(dodatkowo płatne)  

Przygotowanie instalacji elektrycznej do optymalnej pracy maszyny przez 
certyfikowanego elektryka  
Transport maszyny z centrali sklepdlaszklarzy.pl w Ząbkach  
Rozładowanie i ustawienie maszyny u kupującego w zakładzie (z 
zamówionym przez kupującego odpowiednim widlakiem lub dźwigiem)  
Kompleksowe szkolenie operatora krawędziarki prostoliniowej   
 

 
Z uwagi na wewnętrzną politykę sklepdlaszklarzy.pl dotyczącą udostępniania informacji handlowej 

w zakresie cen ofertowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie udostępniane cennika i szczegółów 

niniejszej oferty innym podmiotom.  

Zastrzeżenia prawno – handlowe  
Podstawą do złożenia zamówienia jest podpisanie umowy kupna sprzedaży (lub akceptacja oferty) 
oraz wpłata ustalonej kwoty zaliczki.  
Szczegóły realizacji zamówienia określa umowa zawarta pomiędzy kupującym i sprzedającym.  
Zawarte w niniejszej ofercie zdjęcia mogą być zdjęciami poglądowymi, a ich ewentualna niezgodność 
ze stanem faktycznym nie może stanowić podstawy do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży.  
 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą  

Pozostajemy z wyrazami szacunku  

sklepdlaszklarzy.pl  


