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1.Przedmiot oferty 
Przedmiotem niniejszej oferty jest elektryczna maszyna fazowarka prostoliniowa do szkła o 
symbolu BXM-261A 
 
 
2.Podstawowe parametry techniczne 

• Moc znamionowa    20,5 kW 
• Prędkość szlifowania    0,7-3 m/min 
• Grubość szkła     4mm – 15mm 
• Waga      3500kg 
• Minimalna wielkość szkła   100mm x 100mm 
• Maksymalna szerokość fazy   40mm 
• Kąt fazy     0st – 25st 
• Wymiary gabarytowe    7,4m x 1,3m x 2,5m 

 

 
Maszyna przeznaczona do fazowania szkła prostoliniowego. Fazuje szkło oraz lustra. 
Wyposażona w tarczę obwodową szlifującą dolną krawędź szkła. Maszyna wyposażona w 
sterownik  PLC w ekranem dotykowym sterującym podstawowymi parametrami pracy 
maszyny. Tarcze polerujące sterowane pneumatycznie. Rama wykonana ze stali odlewanej 
co pozwala uzyskać bardzo wysoką sztywność i stabilność maszyny. Trzy podpory belki 
poprawiająca stabilność maszyny. Pas prowadzony systemem łańcuchowym wyposażony w 
wysokiej jakości klepki ślizgowe. Taka struktura zapewnia bardzo dokładne prowadzenie 
szkła przez maszynę. Prędkość przesuwu regulowana płynnie.   
 
3.Zakres prac naszej firmy 

3.1  Dostarczenie maszyny na adres wskazany przez Kupującego na terenie Polski w 
cenie 1600 zł netto 

3.2 Instalacja i uruchomienie maszyny 
3.3  Przeszkolenie obsługi  Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej (znak CЄ) 
3.4  Udzielenie rocznej gwarancji 
3.5  Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego 
3.6  Zapewnienie części zamiennych i eksploatacyjnych 

 
4.Obowiązki inwestora. 
4.1  W przypadku akceptacji naszych warunków założenie formalnego zamówienia 
4.2  Wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości inwestycji 
4.3  Wykonanie linii zasilającej 400V i doprowadzenie jej do szafy sterującej                        

(przewód YDY 5x6 mm²Cu) 
4.4 Rozładowanie maszyny z samochodu(potrzebny widlak o udźwigu 3,5tony lub dźwig) 

i ustawienie jej w miejscu pracy. 
 



5.Cena wykonania maszyny 
Cena  maszyny BXM261A wg. parametrów p.2 i zakresu prac p.3 wynosi: 
 
6.Termin realizacji 
termin realizacji: do 60 dni  
7. Warunki zakupu: 
Zaliczka 40% brutto  
Przedpłata 50% bezpośrednio przed dostawą 
Końcowa wpłata 10% po uruchomieniu. 
8. Informacje dodatkowe 
1. Maszyna wykonana wg norm obowiązujących w Unii Europejskiej 
2. Firma EPO jest jedynym i wyłącznym dostawcą maszyny BXM 261A na terenie Polski 
3. Oferta ważna 1 miesiąc 

Z poważaniem 
Paweł Urbański 


