TS 36-18 LTX BL 254 (613025810) Accu-tafelcirkelzaag
18V 4x8Ah LiHD; Lader ASC 145 Duo; doos; met onderstel en trolley-functie
Art. nr. 613025810
EAN 4007430334930

Afbeelding plaatsvervangend

Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit
Krachtige Metabo brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
Geïntegreerde afzuiging met stofcycloon voor stofarm werken zonder zonder alleszuiger
Snelle wissel tussen staand en dichtbij de vloer zagen door geïntegreerd, inklapbaar onderstel
Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding
Fijn instelbare parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Extra groot steunvlak door uittrekbare tafelverbreding en -verlenging
Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
Veilig werken door herstartbeveiliging en motorrem voor snelstop van het zaagblad
Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdekte zaagsneden en transport
MetaLoc-koffer en overige toebehoren compact aan de behuizing te fixeren voor transport en opslag
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
Kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
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Technische waarden
Parameters
Type accu-pack

LiHD

Accuspanning

18 V

Accucapaciteit

4 x 8 Ah

Max. oplegvlak

970 x 995 mm

Werkhoogte

850 / 355 mm

Zaaghoogte

0 - 87 mm

Max. zaaghoogte 90°/45°

87 / 50 mm

Max. zaagbreedte op de parallelgeleider

630 mm

Max. materiaalbreedte op de haakse geleider

200 mm

Nullasttoerental

5000 /min

Max. zaagsnelheid

66 m/s

Zaagblad

254 x 30 mm

Zaagblad-kantelbereik

-1.5 - 46.5 °

Gewicht zonder accu-pack

33 kg

Gewicht met accu-pack

35 kg

Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau

90 dB(A)

Geluidsvermogensniveau (LwA)

103 dB(A)

Meetonzekerheid K

3 dB(A)

Leveringsomvang
Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)
Textielen stofzak
4 LiHD accupacks (18 V/8,0 Ah)
2 supersnelladers ASC Ultra "AIR COOLED“
Fixatieriem voor MetaLoc
Koffer MetaLoc
Onderstel
Rubber banden
Parallelgeleider
Haakse geleider
Tafelverlenging
Tafelverbreding
Duwstok
Stofcycloon

www.metabo.com

2/2

