
Den nye kapp/gjærsagen KGSV 72 Xact SYM er et mobilt allroundgeni for snekkere: Som den eneste i verden forener denne 
sagen de klassiske funksjonene til en kapp- og gjæringssag med et symmetrisk justerbart anleggsystem. Vi har søkt om 
patent på denne kombinasjonen som lar brukeren sage paneler og listverk like nøyaktig,  Med det symmetrisk justerbare 
anlegget kan brukeren overføre vinkler direkte fra vinkelmåleren - uten å måtte regne og måle. Det sparer tid når gjæringer 
skal sages nøyaktig. Den spesielle konstruksjonen med innvendige trekkstenger, som ikke trenger plass bakover, gjør sagen 
ekstra kompakt og enkel å transportere. Fintannet sagblad og trekkfunksjon som er lagret på to sider gir topp snittresultater 
i gulvpaneler inntil 305 mm lengde, lister og aluminiumsprofiler. 

EN UNIK KOMBINASJON: KOMPAKT PANELSAG 
OG PRESIS KAPPSAG I ETT.

Rask og presis saging av  gjæringer uten 
å måtte regne og måle takket være enkel 
overføring fra vinkelmåler til anlegg 

 
Effektivt sponavsug 
med integrert spontrakt 

Hastighetsreguleringen  
gjør at den kan brukes på  

mange områder - f.eks. saging  
av aluminiumsprofiler og 

 plastmaterialer 

Svært kompakt med  
innvendige trekkstenger



Din Metabo forhand-
ler:

Tekniske data KGSV 72 Xact SYM (bilde) KGSV 72 Xact

Bestillingsnr. 612216 611216

Dimensjoner LxBxH 660 x 540 x 415 mm 660 x 540 x 415 mm

Snittkapasitet 90°/90° 305 x 72 mm 305 x 72 mm

Snittkapasitet 45°/45° 215 x 42 mm 215 x 42 mm

Dreiebordinnstilling venstre/høyre 50°/50° 50°/50°

Sagbladhelling til venstre/høyre 47°/47° 47°/47°

Sagblad-Ø 216 mm 216 mm

Nominelt energiforbruk (S6 20%) 1.800 W 1.800 W

Hastighet 2.200 – 6.300 /min 2.200 – 6.300 /min

Snitthastighet 25 – 70 m/s 25 – 70 m/s

Vinkelanlegg innvendig/utvendig 0 – 50° –

Vekt (uten kabel) 18,3 kg 16,1 kg

Dobbeltlinjelaser  

Leveringsomfang
Hardmetall sagblad, 2 integrerte 
bordutvidelser, materialfeste,  
verktøy for bytte av sagblad, 
kabeloppvikling, vinkelmåler  
(kun KGSV 72 Xact SYM)

Kapp- og  
gjæringssager  
med trekkfunksjon

leveres fra juni 2016

Kompakt trekkfunksjon for brede  
arbeidsstykker inntil 305 mm

Symetrisk justerbart anleggsystem  
for rask og presis saging av gjæringer  
(kun KGSV 72 Xact SYM)
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Topp produktivitet med det riktige systemet

Ekstra kompakt med innvendige trekkstenger, 
redusert plassbehov bak sagen

Registrering på www.metabo.no/xxl

Metabo 3 års garanti
Vi gir deg ekstra lang 3 års-garanti på alle 
våre maskiner. Alt du trenger å gjøre for  
å forlenge den normale garantitiden til 3 år 
er å registrere produktet på internettsiden 
vår innen 4 uker fra kjøpsdato.

Metabo Norge AS
Pb. 1296 N-3205 Sandefjord
Telefon 0047 33 44 55 55
Telefaks 0047 33 44 55 50
www.metabo.no

Arbeidsbord for kapp-  
og gjæringssager 

KSU 401 (bilde)
Totallengde 168 – 400 cm
Bestillingsnr. 629006000

KSU 251
Totallengde 127 – 250 cm
Bestillingsnr. 629005000

Et perfekt sagblad for laminat  
og listverk
Beste snittkvalitet og lang levetid
HW/CT 216 x 2.4 (1.8) x 30 mm  
60 FZ/TZ; 5° neg.
Bestillingsnr. 628083000

Universal- 
støvsuger
ASR 35 M ACP
Bestillingsnr. 602058

Din Metabo forhandler:


