KGS 254 Plus (0102540300) Sagarumošanas zāģis
Kartona kaste; Ar slīdes funkciju
Pasūtījuma nr. 0102540300
EAN 4003665505640

Šim attēlam ir ilustratīva nozīme

Maksimāla zāģēšanas elastība, pateicoties rotējošajam darba galdam un iespējai noliekt zāģa galvu divos virzienos
Ātruma kontrole paplašina pielietojuma iespējas, piemēram, var griezt alumīnija profilus un plastmasu
Slīdošā funkcija platu materiālu apstrādei
Ergonomiski veidotie rokturi un zāģa galvas fiksators ļauj zāģi viegli transportēt
Lieliska putekļu savākšanas jauda, pateicoties dubultajai pieslēgvietai, kas atrodas tuvu materiālam
Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem
slodzes
Metabo ātrās nomaiņas sistēma bezatslēgas zāģa asmeņu nomaiņai
Laidenā palaide pagarina motora un zobpārvada kalpošanas laiku
Ātra un precīza leņķu iestatīšana
Augsta slīdošā aizmugurējā sliede
Skava droši nostiprina materiālus gan priekšpusē, gan aizmugurē
Iebūvēts izvelkamais spiedienlieta alumīnija galds ar paplašinājumiem
Dziļuma regulētājs palīdz veidot gropes
Visas skalas un darba elementi ir redzami no darba pozīcijas, tos var intuitīvi darbināt
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Tehniskie dati
Parametri
Izmēri

930 x 690 x 590 mm

Kontaktvirsma

1000 x 505 x 365 mm

Maks. griezuma platums 90°/45°

305 / 214 mm

Maks. griezuma dziļums 90°/45°

90 / 54 mm

Zāģēšanas kapacitāte 90°/90°

305 x 90 mm

Zāģēšanas kapacitāte 45°/45°

214 x 54 mm

Grozāmās plāksnes iestatījums kreisajā/labajā pusē

47 / 60 °

Zāģa asmens slīpums kreisajā/labajā pusē

46 / 46 °

Zāģa asmens

254 x 30 mm

Nominālais jaudas patēriņš

1400 W

Nominālā jauda S1 100 %

1400 W

Nominālā jauda S6 20 %

2000 W

Apgriezienu skaits tukšgaitā

3900 - 5150 /min

Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu

5150 /min

Griešanas ātrums

44 - 68 m/s

Svars

26.8 kg

Kabeļa garums

2m

Trokšņu līmenis
Skaņas spiediena līmenis

88 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis

96 dB(A)

Mērījumu kļūda K

2.6 dB(A)

Piegādes apjoms
Karbīda zāģa asmens (60 zobi)
2 galda pagarinātāji
Skava
35/58 mm adapteris
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