TS 254 (600668000) Настільна циркулярна пилка
Картонна коробка; з підставкою та коліщатами
№ для замовлення 600668000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430214188

Альтернативне зображення

Надзвичайно легка настільна циркулярна пила з коліщатками для ще більшої мобільності на будівельному
майданчику
Інтегрована підставка з міцного алюмінію, литого під тиском (запатентована): розкладається за секунди, забезпечує
стійкість
Дуже компактна зі складеною підставкою для зручного транспортування, не потребує багато місця для зберігання
Друга робоча висота для розпилу поблизу підлоги
Трубна рамна конструкція, стійка до скручування, для найважчих умов використання на будівельному майданчику та
на монтажній ділянці
Кабелі та всі комплектуючі для транспортування розміщуються в корпусі пили
Високомоментний двигун з електронним захистом від перенавантажень
Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди
Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
Прецизійний паралельний упор з подвійним затиском та швидким фіксуванням
Точний нахил пиляльного диску завдяки направляючій з зубчатим вінцем
Автоматичне повернення в положення 0 – 45 ° після зворотного розпилу
Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя
Розклинювальний ніж, що опускається без інструментів, для вирізання пазів та транспортування
Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори

www.metabo.com

1/2

Технічні дані
Характеристики
Габарити

740 x 750 x 355 mm

Макс. поверхня опори

970 x 995 mm

Робоча висота

850 / 355 mm

Висота різання

0 - 87 mm

Макс. висота різання 90/45°

87 / 54 mm

Максимальна ширина різання на паралельному
упорі

630 mm

Макс. ширина матеріалу на кутовому упорі

200 mm

Кількість обертів холостого ходу

4200 /min

Швидкість різання

56 m/s

Пилкове полотно

254 x 30 mm

Діапазон нахилу пилкового полотна

-1.5 - 46.5 °

Напруга в мережі

220 - 240 V

Номінальна споживана потужність S1 100%

1700 W

Номінальна споживана потужність S6 20%

2000 W

Вага

33.4 kg

Довжина кабелю

3.1 m

Звукова емісія
Рівень звукового тиску

99 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA)

112 dB(A)

Погрішність виміру К

3 dB(A)

Комплект поставки
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців)
Підставка
Гумові шини
Паралельний упор
Кутовий упор
Подовження столу
Розширення столу (справа)
Відділення для дисків
Штовхач
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