
DEPOLES DOO

MELJSKA CESTA 83

2000 MARIBOR

SI 63590891

SKLADIŠČE STROJEV:

Meljska c. 83, 2000 Maribor

Tel 031 334858, Fax 02 6618231

e-pošta: info@depoles.com

PREDRAČUN

Datum:

AVANS 100%

rok plačila 3 dni

ponudba velja do 30.3 2019

Prevzem naša dostava+montaža

dobava po dogovoru

Zap. Predmet KOM CENA DDV% DDV € POPUST % POPUST CENA NETO

1 HX 310 PRO KOMBINIRKA 1 5.641,00 22% 868,71  30% 1.692,30  3.948,70

ROBLAND BELGIJA

TEHNIČNI PODATKI:

ŽAGA

masiven segment iz 100%sive litine, vpet na mizo stroja iz 100%sive litine, edini na trgu!

vrhunski aluminijasti formatn voz i ,,roundbar CVT indukcijskimi vodili 1450x320 mm (odrez cca 1700mm  najširši v klasi, dvojno vpet)

odlično drseč tudi v najbolj obrmenilnem okolju (prahu) in za zelo velike produkcije ali pa butično!

garancija 6 let!Najširši in najboljše drseči voz na tgu, profesionalno roundbar anodizirana vodila!

premer žage 250 mm, nagibna pod kot 45°, s sprednje strani, višina odreza cca 90 mm

REZKAR

premer obdelovanca do 180mm, višina pomika 140 mm 

obrati 3000/6000 na min, (6000 obr pri 220V verziji)

premer osi 30 mm

PORAVNALKA

1350 mm dolžine miz iz 100% sive litine, skoblane v smeri obdelave, tako da lahko obdelujete tudi mokre in

velike obdelovance

vodilo poravnalke dolžine cca 1200 mm, nagibno z odčitavanjem kota , PRO izvedbe

mize se odpirajo na stran

DEBELINKA

do 230 mm, vpeta na 2 cilindra, ki preprečujeta premike tudi pri velikih obdelovancih

premer skobeljne osi 70 mm, vpeteje 3 x noži HSS 18% (trdi)

pomik na debelinki avtomatski, vklop/izklop ročen preko menjalnika

obrati 5500 min

Motorji 3 x 3Kw 4Ks S6

2 BOČNI VRTALNIK 1 500,00 22% 77,00  30% 150,00  350,00

bočen pomičen v vse smeri, masiven z PRO vrtalno glavo z čeljustmi

prijem od 0 do 16 0mm

vrtalna glava WESCOT

3 ALU FORMATNI VOZ 2300 1 300,00 22% 46,20  30% 90,00  210,00

dolžina voza 2100 (odrez cca 2300 mm)

GRATIS DO 30.3 2019: SET 3 ŽAG V ALU KOVČKU V VREDNOSTI 100€

Ogled in prevzem strojev v Mariboru: Meljska c. 83! 
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Okvir z podporno roko in dvem flip omejilcema

z povečevalno lupo

STANDARDNO-v opremi stroja

Podaljšek na izstopu mize za žago in nosliec

za podajalnik , ki se preklopi pod mizo (če

imate podajalni, le tega ni potrebno demontirat, 

ko ga ne potrebujete)

STANDARDNO-v opremi stroja

3 x motorji  2,2/3,1KwS6
220V ali 380V 

Ogled in prevzem strojev v Mariboru: Meljska c. 83! 



DEPOLES DOO

MELJSKA CESTA 83

2000 MARIBOR

SI 63590891

SKLADIŠČE STROJEV:

Meljska c. 83, 2000 Maribor

Tel 031 334858, Fax 02 6618231

e-pošta: info@depoles.com

FILOZOFIJA IZDELAVE STROJEV ROBLAND:

v osnovi gre za izredno kompakten in dejansko stroj , ki je namenjen najzahtevnejšemu uporabniku v mizarstvu, saj boste z njim z 

lahkoto obdelovali najtrši les  (hrast, tik, afriški, južnoamaeriški, resonačni…) , kot seveda mehki les (smreka, jelka…) , ter seveda 

iveral in ostale materiala, tudi plastiko ali ostale …

Bistvena filozofija tega stroja je : masivnost, kompaktnost , in vrhunska vodila, in aluminijasti formatni voz na majhnem prostoru.

Ravno njegobva majhnost po dimenzija in izredna masivnost sta bistveni prednosti stroja pri uporabi in zadovoljstvu strank skozi leta

saj je ravno problem večine strojev da že po nekja smesecih nujno potrebujejo servis, nastavitve ali jim zmogljivost 

zelo zelo močno pade! Stroj HX je na trgu preizkušen v zares extzremnih pogojih in se kot takšen pokazal za enega najboljših 

v tem segmentu in rangu nasploh.

Vse delovne površine so iz 100% sive litine (ne porabljajo cenejše in bolj občutljive zmesi Aluminij-litina), saj je le s tem 

zagotovljena torzijska in vibracijska perfektnost , prav tako so odlitki 

Tudi vsio notranji deli in semgmenti stroja so iz litine, dvigi spusti pa v posebnih zaprtih sistemih, zato tudi izredna 

življenska doba teh strojev tuudi po 10,15 20 let brez kakršnih koi problemov.

Zato so tudi ti stroji tako cenjeni in iskani pri Hoby polprofesionalnih in nazjahtevnejših mizarjih, ki resnično

potrebujejo zelo zmogljiv, zanesljiv in vrhunski stroj z izjemno zmogljivostjo in natančnostjo!

Mogoče še ena bistvena prednost je v tem , da niti en del, niti vijak ni izdelna ali povezan z Kitajsko. Niti eden. 

Vse je izdelava in znanje družinske tovarne ROBLAND LANDYT iz mesta Bruge. Imajo tudi popolnoma lasten razvoj že 50 let!

Zgoraj opisano velja za vse ROBLAND stroje, tudi tiste največje in tudi tiste ki so CNC kontorlirani!

Ogled in prevzem strojev v Mariboru: Meljska c. 83! 
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DOPLAČILA IN OPCIJE ZA HX  STROJE:
Žagini listi:
Ø250 Z 24 LWZ 25 € Ø250 Z 72 WZ 50 €

za vzdolžni odrez masive prečno rezanje

Ø250 Z 80 HTTP 65 €

za IVERAL 

2x 300L, 3x priklop strojev

ABS 3800= 440€

Podjalanik , 3 kolesa, obračanje v vse smeri Kolesa za premik stroja:

original za Robland stroje, cena: 530€ Cena: 180€

Sesalec ABS 2480 = 300€

Nastavek za prirez masive A5407 Spiralna skobeljna glava+ rezil 

cena: 90€ ki jih lahko 4 x obrnete

Cena za HX 310: 500€

Svedri LEVI STROJNI

Set 6 kom: 70€

Bočni vrtalnik Kopirna priprava za okrogline>: 

cena: 500€ Cena: 200

Odsesovalna cev silikonska z 

žico prozorna: 100 mm= 13€/tm

COMFORT PACK: 1x ura za prikaz višine debelinke, 1 ura priklaz višine rezkarja

zadnji nastavek= 400€

Ogled in prevzem strojev v Mariboru: Meljska c. 83! 



DEPOLES DOO

MELJSKA CESTA 83

2000 MARIBOR

SI 63590891

SKLADIŠČE STROJEV:

Meljska c. 83, 2000 Maribor

Tel 031 334858, Fax 02 6618231

e-pošta: info@depoles.com

čepilna miza iz sive litine,vodilo+pritiskač, Čepilna kapa za velike premer 

UNI SET 40 Cena: 500€ do 300 mm cena: 200€

ALU glava + 7 profilov= 160€

Ostalo orodje in pripomočki:  www.holzmann-maschinen.at , www.depoles.com

Če orodja ali pripomočka ne najdete , pošljite povpraševanje kaj želite in poiskali ga bomo.

Ogled in prevzem strojev v Mariboru: Meljska c. 83! 
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CENA 6.441,00 €

Popust 1.932,30 €

CENA S POPUSTOM 4.508,70 €

DDV 22% 991,91 €

ZA PLAČILO 5.500,61 €

Stroj deloma sestavljen in zapakiran.

Cene veljajo FCO naloženo Maribor skladišče!

Sestavljanje in dostava nista v ceni!

Po izredno ugodni ceni možnost naše dostave do vas! Povprašajte!

Stroje je možno prevzeti ali dostzaviti ko je plačan in ko denar vidimo na našem računu!

V ceni stroja če ni drugače navedeno vedno po specifikaciji proizvajalca!Proizvajalec si pridružuje pravico

spremebe podatkov brez predhodnega obvestila!

Način plačila: 20% ob naročilu , 80% min 1 dan pred prevzemom!

Nudimo tudi dostavo in montažo: 

Plačilo se izvrši na:

TRR pri NLB DD:       SI 56 0242 6026 1780 351   BIC code: LJBASI2X  ; DEPOLES DOO, Meljska cesta 83 , 20000 Maribor

TRR pri SBERBANK:  SI 56 3000 0001 4895 550   BIC code: SABRSI2X  ; DEPOLES DOO, Meljska cesta 83 , 20000 Maribor

                                              Pri sklicu vpišite številko PREDRAČUNA (nahaja se desno v kotu zgoraj)

KONTAKTI  

 TEL: 02/620 78 55 031/334-858 ; tujina 00 386 31 334 858

MOBIL: 031/334-858 Dejan, 040/292-867 Blaž (tujina: 00386 31 334 858 Dejan, 00386 40 292 867 Blaž)

email: info@depoles.com, web: www.depoles.com, Facebook: Depoles ; servis, rezr.deli, prijava napak: servis@depoles.com

Prosimo da se držite plačilnih rokov saj bomo v nasprotnem prisiljeni zaračunavati zamudne obresti ali celo dolg izterjati!

GARANCIJA 12 mesecev, kot je po navodilih proizvajalca.Reklamacije, bomo upoštevali izključnoin samo v 8 dneh 

od prejetja/dostave stroja ali blaga: po dobavnici, dostavnici ali drugem dokumentu! Upoštevali bomo datum! Servis in rez. Deli: servis@depoles.com

Naročila smatramo potrjena ko so plačana.Obveznosti do nas morajo biti poravnane oz na našem TRR 1 dan pred dostavo oz ko denar vidimo na našem računu.

Prej stroja ali blaga ne izdamo oz/in ga ni možno prevzemati!Možnost napak pri vnosu. Proizvajalec ima pravico spremembe tehničnih podatkov stroja

brez opozorila!Strojev po naročilu ne zamenjujemo in ne vračamo denarja. Vse slike in navodila DEPOLES doo ali DEPOLES s.p. so naša intelektualna lastnina in ni 

dovoljano kopiranje brez pismenega dovoljenja!Vsi stroji imajo CE norme in so v skladu z vsemi predisi in normami, ki veljajo v EU!Moč se lahko označuje 

po S1 ali S6!S plačilom avansa se strinjate z pogoji poslovanja na: www.depoles.com! 

DOBAVNI ROKI :

Navedeni  dobavni  roki, se navezujejo na pridobljene dobavne roke dobaviteljev.Pridržujemo si  pravico do korekcije dobavnega roka v 

primeru, nespoštovanja ali zamika dobave s strani  dobavitelja oz. je dobavni  rok tudi lahko zelo odvisen od dneva plačila. 

Blago in izdelki  so do celotnega plačila v lasti  prodajalca, to DEPOLES doo!

Ogled in prevzem strojev v Mariboru: Meljska c. 83! 


