
KGT 305 M (619004000) Торцювальна та настільна циркулярна пила
Картонна коробка

№ для замовлення 619004000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430299741

Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
Компактна машина з малою вагою, ідеальна для мобільного використання
Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна
Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Габарити 658 x 600 x 460 mm

Розмір столу 462 x 261 mm

Висота різання - робота на столі 0 - 50 mm

Ширина різання - торцювання 90/45° 150 / 100 mm

Глибина різання - торцювання 90/45° 102 / 70 mm

Розмір пропилу 90°/90° 150 x 102 mm

Розмір пропилу 45°/45° 115 x 45 mm

Налаштування столу ліворуч/праворуч 52 / 52 °

Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч 47 / 2 °

Номінальна споживана потужність 1600 W

Кількість обертів холостого ходу 3700 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 2750 /min

Макс. швидкість різання 60 m/s

Пилкове полотно 305 x 30 mm

Вага 22 kg

Довжина кабелю 2.8 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 95 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 98 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців)

2 інтегровані розширення столу

Паралельний упор

Упор для відрізання по довжині заготовки

Затискач для матеріалу

Мішок для збирання стружки

Інструмент для заміни пиляльного диску

Штовхач
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/kombinirovannaia-tortsovochnaia-pila-metabo-kgt-305-m-619004000.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-torcovochnye-pily.html 
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