KGS 18 LTX 216 (619001660) Baterijska zajeralna žaga
18V 2x5.5Ah LiHD; Polnilec ASC 145; Karton; s potezno funkcijo
Št. izdelka 619001660
EAN 4007430286758

Prikazna slika

Močna baterijska zajeralna žaga za raznovrstna opravila in odlične rezultate
Do 400 rezov z enim polnjenjem baterijskega paketa (5,2 Ah) in 195 X 8 mm laminat
Do 200 rezov z enim polnjenjem baterijskega paketa (5,2 Ah) in 60 X 60 mm mehak les
Potezna funkcija za široke obdelovance
Priročna in lahka, za prenašanje z eno roko
Ergonomsko oblikovani ročaji in blokada lista žage za enostavno prenašanje
Zavora motorja za hitro zaustavitev lista žage v 3. sekundah
Tlačno lita, aluminijasta delovna miza za najzahtevnejša dela
Učinkovito interno odsesavanje odrezkov preko lovilnega lijaka za odrezke in lovilne vrečke za odrezke
Hitra in natančna nastavitev kotov s pomočjo prednastavljenih kotov
Z laserjem s presečnico in LED delovno svetilko z avtomatskim izklopom ob neuporabi za varčevanje z energijo
Brezstopenjsko izvlečni podaljški mize, snemljiv za podložit dolge panele, letve itd.
Povišani omejevali za varno pritrditev obdelovanca
Spona za varno pritrjevanje obdelovanca pokončno ali ležeče
Omejevalo globine za enostavno rezanje utorov
Naklon žage v levo, z dodatnim kotnim območjem za spodnje reze
Možnost odčitavanja mer in upravljanja naprave iz delovnega položaja
Blokada vretena za enostavno menjavo lista žage: odstranitev zaščite ni potrebna
Baterijski paket LiHD za izjemno zmogljivost ter zelo dolgi čas delovanja in življenjsko dobo
Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa
Ultra-M tehnologija: največja moč, varno polnjenje in 3 leta garancije na baterijski paket
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Tehnične vrednosti
Karakteristike
Tip baterijskega paketa

LiHD

Napetost baterije

18 V

Kapaciteta baterije

2 x 5.5 Ah

Odlagalna površina

345 x 730 mm

Največja širina reza 90°/45°

305 / 205 mm

Največja globina reza 90°/45°

65 / 36 mm

Zmogljivost rezanja 90°/90°

305 x 65 mm

Zmogljivost rezanja 45°/45°

205 x 36 mm

Nastavitev vrtilne plošče levo/desno

47 / 47 °

Nagib žaginega lista levo/desno

47 / 2 °

List žage

216 x 30 mm

Št. vrtljajev brez obremenitve

4200 /min

Najvišja hitrost rezanja

48 m/s

Teža (z baterijskim paketom)

13.8 kg

Obseg dobave
karbidni list krožne žage (40-zobi)
2 vgrajena podaljška mize
Dolžinsko vodilo
Spona za pričvrstitev obdelovanca
orodje za menjavo lista žage
Zbiralnik odrezkov
2 LiHD baterijska paketa (18 V/5,5 Ah)
"AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145
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