KGSV 72 Xact SYM (612216000) Kapówka
karton; z funkcją posuwu
Nr kat. 612216000
EAN 4007430296467

Zdjęcie zastępcze

Niepowtarzalne, opatentowane połączenie pilarki do paneli z funkcją posuwu i precyzyjnej pilarki do listew z regulowanym
symetrycznie układem ograniczników
Szybkie i precyzyjne cięcie pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika
nastawnego na układzie ograniczników
Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką
Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracanemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej
Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw
sztucznych
Piła tarczowa »multi cut« (ząb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli
podłogowych lub profili aluminiowych
Kompaktowy przedstawiciel "wagi lekkiej" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona bez konieczności demontowania osłony
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Dane techniczne
Parametry
Wymiary

660 x 540 x 415 mm

Maks. szerokość cięcia 90°/45°

305 / 215 mm

Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°

72 / 42 mm

Grubość cięcia 90°/90°

305 x 72 mm

Grubość cięcia 45°/45°

215 x 42 mm

Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo

50 / 50 °

Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo

47 / 47 °

Piła tarczowa

216 mm

Moc znamionowa S1 100%

1500 W

Moc znamionowa S6 20%

1800 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

2200 - 6300 /min

Prędkość cięcia

25 - 70 m/s

Ciężar

18.3 kg

Długość kabla

3m

Emisja hałasu
Poziom ciśnienia dźwięku

84 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA)

97 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K

3 dB(A)

Zakres dostawy
Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Kątownik nastawny
Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Klucz do wymiany piły tarczowej
Zwijacz przewodu
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