TS 254 (600668000) mizna žaga
Karton; s stojalom na kolesih
Št. izdelka 600668000
EAN 4007430214188

Prikazna slika

Izjemno lahka mizna žaga na kolescih, za večjo okretnost na gradbišču
Vgrajen stojalo iz stabilne aluminijeve tlačne zlitine (patentirano): hitro razklopljeno, z varnim stojiščem
Zelo priročna z zložljivim stojalom za enostavno prenašanje in prihranek prostora
Nastavitev višine na spodnjo raven za delo pri tleh
Močna konstrukcija okvira, odpornega proti zvijanju, za najzahtevnejša dela na gradbiščih
Možnost shranjevanja kabla in pribora v enoti za shranjevanje, za enostavno prenašanje
Močan motor z elektronsko zaščito pred preobremenitvijo
Zavora motorja za hitro zaustavitev lista žage v 3. sekundah
Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
Mehki zagon za dolgo življenjsko dobo motorja in pogona
Natančno vzporedno vodilo z dvojnim vpetjem in hitrim pritrjevanjem
Natančno vpetje lista žage
Avtomatska samo-nastavitev na 0 – 45 °
Blokada gredi za enostavno menjavo lista žage
Možnost nižanja razpornega klina, za žaganje utorov in transport
Natančen, izvlekljiv podaljšek in razširitev mize posebej velike odlagalne površine
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Tehnične vrednosti
Karakteristike
Mere

740 x 750 x 355 mm

Največja odlagalna površina

970 x 995 mm

Delovna višina

850 / 355 mm

Višina reza

0 - 87 mm

Najvišja višina reza 90/45°

87 / 54 mm

Dolžina reza z vzporednim omejevalom do

630 mm

Največja širina materiala na prečnem kotnem vodilu

200 mm

Št. vrtljajev brez obremenitve

4200 /min

Hitrost reza

56 m/s

List žage

254 x 30 mm

Obračalno območje žaginega lista

-1.5 - 46.5 °

Nazivna moč S1 100%

1700 W

Nazivna moč S6 20%

2000 W

Teža

33.4 kg

Dolžina kabla

3.1 m

Emisija hrupa
Raven hrupa

99 dB(A)

Stopnja zvočne zmogljivosti

112 dB(A)

Negotovost merjenja K

3 dB(A)

Obseg dobave
List žage s karbidno trdino, z izmenično poševnimi zobmi (40 zob)
Stojalo
gumirana kolesa
Vzporedno vodilo
prečno kotno vodilo
podaljšek mize
podaljšek mize desno
torbica za shranjevanje lista žage
Potisna palica
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