BAS 318 Precision WNB (619009000) Serra de fita
Cartão
N.º de pedido 619009000
EAN 4007430304902

Imagem representativa

Precisão e estabilidade elevadas para máxima qualidade de corte
Funcionamento estável da cinta graças às rodas de inércia balanceadas com revestimento em borracha
Guia da lâmina de serra com três rolos de precisão HSS em cima e em baixo, ajustável, para resultados de corte precisos
Duas velocidades de corte para diversas aplicações e materiais
Paralela com dupla fixação rápida
Motor de indução silencioso, robusto e isento de manutenção
Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
Cremalheira para fácil ajuste da inclinação da mesa em ferro fundido, para cortes inclinados e precisos
Alavanca de desengate rápido e abertura da porta sem ferramentas para fácil mudança da fita de serra
Sinalizador de fixação da fita para verificação rápida
Ajuste do resguardo da fita de serra em altura sem ferramentas
Luz de trabalho LED para a iluminação da linha de corte
Possibilidade de aspiração externa para trabalhar praticamente sem poeiras
Depósito de aparas
Extensão da mesa amovível, para trabalhar peças de grandes dimensões com segurança
Corte de raios com dispositivo de corte circular (acessório)
Para lixar superfícies e cortes arredondados com dispositivo de lixar com cinta (acessório)
Cavalete com rodas para fácil mudança da posição
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Dados técnicos
Valores caraterísticos
Dimensões

665 x 980 x 1600 mm / 26 3/16 x 38 19/32 x 63 "

Superfície de apoio

560 x 400 mm / 22 1/16 x 15 3/4 "

Altura de trabalho com cavalete

1000 mm / 40 "

Inclinação da mesa de corte

0 - 45 °

Altura de corte

170 mm / 6 1/2 "

Largura de passagem

307 mm / 12 3/32 "

Velocidade de corte

410 / 880 m/min

Comprimento fita de serra

2240 mm / 88 3/16 "

Potência nominal

900 W

Potência útil

660 W

Peso

79 kg / 174.2 lbs

Equipamento standard
Batente angular
Adaptador de aspiração (para Ø 44, 58, 100 mm)
Depósito recolha de aparas
Empurrador
Lâmina para serra de fita universal A6
Cavalete
Paralela
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