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Az új KGSV 72 Xact SYM fejező- és gérvágó fűrész egy mobil mindenttudó gép padlóburkolók számára: világszerte egyedülálló 
fűrészként egyesíti a fejező- és gérvágó fűrészek klasszikus funkcióit egy szimmetrikusan állítható ütközőrendszerrel. Ezen 
szabadalomra bejelentett kombinációnak köszönhetően a felhasználók éppúgy pontosan lefűrészelhetnek paneleket, mint 
szegélyléceket. A szimmetrikusan átállítható ütközőrendszerrel a felhasználó a szögeket számítások és mérések nélkül  közvetlenül 
átviheti a szögmérőről és így a gérvágásokat különösen időtakarékosan és pontosan fűrészelheti le. A befelé, és nem hátrafelé 
kifutó húzórudazattal ellátott különleges konstrukció a fűrészt rendkívül kompakttá és könnyen szállíthatóvá teszi. A finom 
fogazatú fűrészlappal és a kétoldalon csapágyazott húzófunkcióval a lehető legjobb vágáseredményeket éri el az akár 305 mm-es 
padlópaneleknél, szegélyléceknél és alumínium profiloknál.

EGYEDÜLÁLLÓ KOMBINÁCIÓ: KOMPAKT PANELFŰRÉSZ 
ÉS EGY PONTOS SZEGÉLYLÉCFŰRÉSZ EGYBEN.

Időtakarékos és pontos gérvágások 
számítás és mérés nélkül a szögmérőről  
az ütközőrendszerre való egysezrű  
szögátvitelnek köszönhetően 

 
Hatékony forgácselszívás  
a beépített forgácsterelővel 

Fordulatszám-szabályozás  
a bővített alkalmazás érdekében,  

pl. alumínium profilok és  
műanyagok fűrészeléséhez 

Különösen kompakt a  
befelé álló húzórudazattal



Az Ön Metabo keres-
kedője:
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Műszaki adatok KGSV 72 Xact SYM (ábra) KGSV 72 Xact

Rendelési szám 612216 611216

Méretek 660 x 540 x 415 mm 660 x 540 x 415 mm

Vágási kapacitás 90°/90° 305 x 72 mm 305 x 72 mm

Vágási kapacitás 45°/45° 215 x 42 mm 215 x 42 mm

Forgótányér beállítás bal/jobb 50°/50° 50°/50°

Fűrészlapdőlés bal/jobb 47°/47° 47°/47°

Fűrészlapátmérő 216 mm 216 mm

Névleges teljesítményfelvétel (S6 20%) 1.800 W 1.800 W

Üresjárati fordulatszám 2.200 – 6.300 /min 2.200 – 6.300 /min

Vágássebesség 25 – 70 m/s 25 – 70 m/s

Szög-ütközőrendszer belül/kívül 0 – 50° –

Súly (hálózati kábel nélkül) 18,3 kg 16,1 kg

Kettős vonallézer  

Szállítási terjedelem
Keményfém fűrészlap, 2 db beépített 
asztalszélesítő, anyagleszorító, 
 szerszám a fűrészlapcseréhez,  
kábelfeltekercselés, sarokszögmérő  
(csak a KGSV 72 Xact SYM - nél)

Fejező- és gérvágó 
 fűrész húzófunkcióval

szállítható 2016 júniusától

Kompakt húzófunkció a széles  
munkadarabokhoz 305 mm-ig

Szimmetrikusan átállítható ütközőrendszer 
gérvágások időtakarékos és pontos 
 fűrészeléséhez (csak a KGSV 72 Xact SYM)
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Maximális produktivitás a megfelelő rendszerrel

Különösen kompakt a befelé álló 
 húzórudazatnak köszönhetően, nincs  
szükség szabad térre a fűrész mögött

Regisztrálás: www.metabo.com/xxl

A Metabo 3 éves garanciája
Az extra hosszú 3 éves garancia minden  
gépünkre érvényes. Egyszerűen regisztráljon  
a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon, 
majd nyomtassa ki a regisztrációs lapot,  
ezzel már meg is hosszabbította a normális  
garanciát 3 éves Metabo garanciára.

Metabo Hungária Kft
1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
Telefon +36 (1) 434-22 20
Telefax +36 (1) 434 22 21
www.metabo.hu

Állvány fejező- és gérvágó 
fűrészekhez 

KSU 401 (ábra)
Teljes hossz 168 – 400 cm
Rendelési szám: 629006000

KSU 251
Teljes hossz 127 – 250 cm
Rendelési szám: 629005000

A tökéletes körfűrészlap laminált 
lapokhoz és szegélylécekhez
a vágási minőségre vonatkozó 
legmagasabb igényekhez, 
nagyon hosszú élettartam mellett
HW/CT 216 x 2.4 (1.8) x 30 mm  
60 FZ/TZ; 5° neg.
Rendelési szám: 628083000

Univerzális  
porszívók
ASR 35 M ACP
Rendelési szám: 602058

Az Ön Metabo kereskedője:


