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Dział Gospodarki Majątkiem
i Utrzymania Ruchu

Szlifierka współrzędnościowa typ
3Б282

Dział Gospodarki Majątkiem i Utrzymania Ruchu Instytutu informuje, że posiada do
sprzedaży używaną szlifierkę współrzędnościową typ 3Б282 produkcji ZSRR nr inwentarzowy EMP-42, rok prod. 1981, nr fabr. 361.
Główne wielkości charakterystyczne i użytkowe:
-

Klasa dokładności

A wg ΓОСТ 8-71

-

Szerokość robocza stołu

250 mm

-

Długość robocza stołu

450 mm

-

Liczba rowków

3

-

Odległość między rowkami

63 mm

-

Szerokość rowków

12A3

-

Przesuw stołu poprzeczny

200 mm

-

Przesuw stołu wzdłużny

320 mm

-

Zakres posuwów wzdłużnych i poprzecznych

20÷480 mm/min

-

Największy przesuw pionowy wrzeciennika

260 mm

-

Zakresy prędkości obrotowych wrzeciona w ruchu obiegowym

15÷300 obr/min

-

Zakresy prędkości obrotowych wrzecion pneumatycznych

15000÷90000 obr/min

-

Minimalna średnica szlifowania

1,5 mm

-

Maksymalna średnica szlifowania

130 mm

-

Dokładność nastawienia współrzędnych

0,004 mm

Informacje dodatkowe o szlifierce
1. Szlifierka jest towarem używanym w rozumieniu art. 43, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, nabytym i używanym przez podatnika przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Szlifierka posiada w rozumieniu technicznym stopień zużycia rzędu 70% i nie posiada oznakowania znakiem CE ani deklaracji zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności.
3. W szlifierce występuje brak, na skutek zużycia technicznego, części wyposażenia podstawowego i dodatkowego oraz brak instrukcji eksploatacji.
4. Szlifierka wymaga demontażu, transportu oraz załadunku kosztem i staraniem nabywcy.
5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności z tytułu rękojmii za ewentualne wady ukryte zbywanej obrabiarki.

Szczegółowych informacji udziela Michał Liszka, obrabiarkę można oglądać w dni robocze
w godzinach od 1200 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu (+48 12) 6317 169.
Zainteresowane kupnem szlifierki osoby proszone są o pisemne składanie ofert kupna z podaniem zaoferowanej ceny nabycia. Oferty w zaklejonych kopertach proszę składać w Dziale
Utrzymania Ruchu i Gospodarki Majątkiem T-2 w terminie do 20 grudnia br. O wyborze oferty
decydować będzie wyłącznie zaoferowana, największa cena nabycia.
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