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1.Przedmiot oferty 
Przedmiotem niniejszej oferty jest elektryczna maszyna krawędziarka prostoliniowa do szkła 
o symbolu BZM9.325 
2.Podstawowe parametry techniczne 
 

Szybkość szlifowania                            0,8 – 4m/min 

Grubość szkła                                      3mm – 25mm 

Minimalna wielkość szkła                       80mm x 80mm 

Moc znamionowa                                   19kW 

Waga                                                   2800kg 

Wymiary gabarytowe                            6,9 x 1,0 x 2,6m 

Maszyna wyposażona w dziewięć tarcz garnkowych. 

Pierwsze dwie tarcze diamentowe służą do szlifowania zgrubnego i dokładnego, 
następne cztery tarcze obrabiają fazki, nadając im poler, 7-ma tarcza żywiczna 
usuwa ze szkła ryski po diamentach, 8- tarcza polerująca poleruje krawędź dolną 
szkła, 9-ta tarcza cerowa wylustrza obrabianą krawędź. 

Maszyna sprzedawana jest razem z zamontowanym kompletem tarcz 

1. Tarcza szlifująca garnkowa, metalowa z narzutem diamentowym turbo 150 
2. Tarcza szlifująca garnkowa, metalowa z narzutem diamentowym  turbo 150 
3. Tarcza szlifująca garnkowa żywiczna z narzutem diamentowym 130 
4. Tarcza polerująca garnkowa polerująca z konglomeratu BD 130  
5. Tarcza szlifująca garnkowa żywiczna z narzutem diamentowym 130 
6. Tarcza polerująca garnkowa polerująca z konglomeratu BD 130  
7. Tarcza szlifująca garnkowa żywiczna z narzutem diamentowym 150 
8. Tarcza polerująca 150  BDgarnkowa z konglomeratu  
9. Tarcza polerująca 150garnkowa cerowa polerująca tlenkiem ceru  

Maszyna zachowująca stabilność przy obrabianiu dużych tafli szkła.  
Wysoka precyzja i łatwa obsługa.  

3.Zakres prac naszej firmy 
3.1  Dostarczenie maszyny na życzenie Kupującego na adres wskazany przez 

Kupującego na terenie Polski 
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 Wykonanie linii zasilającej 400V i doprowadzenie jej do szafy sterującej                        

(przewód YDY 5x6 mm²Cu) 
4.3 Rozładowanie maszyny i ustawienie jej w miejscu pracy. 
 
5.Cena wykonania maszyny 
Cena  maszyny BZM9.325 wg. parametrów p.2 i zakresu prac p.3 wynosi: 
W sprawie ceny prosimy o kontakt (Paweł Urbański 501 07 27 17) 
 
6.Termin realizacji 
termin realizacji: do 60 dni 
 
 
7. Informacje dodatkowe 
1. Maszyna wykonana wg norm obowiązujących w Unii Europejskiej 
2. Firma EPO jest jedynym i wyłącznym dostawcą maszyn firmy PANDA na terenie Polski 
 
8. Warunki gwarancji. 
Maszyna objęta 12 miesięczną gwarancją, reakcja na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia telefonicznego. Wizyta serwisowa do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
usterki. Zapewniamy serwis pogwarancyjny oraz części zamienne. 

 
Z poważaniem 

 
Paweł Urbański 

 
 

 


