KGS 315 Plus Set (690971000) Zajeralna žaga
Karton; s stojalom KSU 401
Št. izdelka 690971000
EAN 4007430308153

Prikazna slika

Največja prilagodljivost pri žaganju z obojestransko vrtljivo mizo in obojestransko nagibno glavo žage.
Izjemno močan motor in velik list žage za vsestransko uporabo žage
Kontrola hitrosti: npr. za žaganje aluminija, profilov in plastike
Potezna funkcija za široke obdelovance
Ergonomsko oblikovani ročaji in blokada lista žage za enostavno prenašanje
Najboljše odsesovanje zahvaljujoč dvema območjema odsesovanja.
Vario Tacho Constamatic (VC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne
glede na obremenitev
Metabo "Quick" za hitro menjavo lista brez orodja
Mehki zagon za dolgo življenjsko dobo motorja in pogona
Hitra in natančna nastavitev kotov s pomočjo prednastavljenih kotov
Povišani omejevali za varno pritrditev obdelovanca
Spona za varno pritrjevanje obdelovanca pokončno ali ležeče
Vgrajena izvlečna podaljška mize iz tlačno litega aluminija
Omejevalo globine za enostavno rezanje utorov
Možnost odčitavanja mer in upravljanja naprave iz delovnega položaja
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Tehnične vrednosti
Karakteristike
Mere

950 x 765 x 660 mm

Odlagalna površina

1070 x 505 x 365 mm

Največja širina reza 90°/45°

320 / 223 mm

Največja globina reza 90°/45°

120 / 76 mm

Zmogljivost rezanja 90°/90°

320 x 120 mm

Zmogljivost rezanja 45°/45°

223 x 76 mm

Nastavitev vrtilne plošče levo/desno

47 / 60 °

Nagib žaginega lista levo/desno

46 / 46 °

List žage

315 x 30 mm

Moč motorja

1600 W

Nazivna moč S1 100%

1600 W

Nazivna moč S6 20%

2200 W

Št. vrtljajev brez obremenitve

3100 - 4100 /min

Št. vrtljajev pri obremenitvi

4100 /min

Hitrost reza

51 - 68 m/s

Teža

27.2 kg

Emisija hrupa
Raven hrupa

89 dB(A)

Stopnja zvočne zmogljivosti

98 dB(A)

Negotovost merjenja K

2.6 dB(A)

Obseg dobave
karbidni list krožne žage (84-zobi)
2 vgrajena podaljška mize
Spona za pričvrstitev obdelovanca
Adapter 35/58 mm
Stojalo KSU 401
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