
KGS 315 Plus (0103150000) Торцювальна пила
Картонна коробка; з тяговою функцією

№ для замовлення 0103150000
EAN (Європейський Номер-товару) 4003665505671

Максимальна гнучкість при розпилюванні за рахунок столу, що обертається в обидві сторони, і пилкової голівки, що
нахиляє в обидві сторони
Надзвичайна продуктивність різання завдяки особливо потужному універсальному двигуну та великому пилковому
полотну
регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих
профілів та пластику
Тягова функція для широких заготовок
Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
Оптимальне відсмоктування тирси завдяки другій точці безпосередньо в місці розпилювання
Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей
матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
Інтегровані розсувні розширення столу з алюмінієвого лиття під тиском
Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Габарити 950 x 765 x 660 mm

Макс. ширина розрізу 90°/45° 320 / 223 mm

Макс. глибина розрізу 90°/45° 120 / 76 mm

Розмір пропилу 90°/90° 320 x 120 mm

Розмір пропилу 45°/45° 223 x 76 mm

Налаштування столу ліворуч/праворуч 47 / 60 °

Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч 46 / 46 °

Пилкове полотно 315 x 30 mm

Номінальна споживана потужність 2200 W

Номінальна споживана потужність S6 20% 2200 W

Кількість обертів холостого ходу 3100 - 4100 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 4100 /min

Швидкість різання 51 - 68 m/s

Вага 26 kg

Довжина кабелю 2.1 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 89 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 98 dB(A)

Погрішність виміру К 2.6 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців)

2 інтегровані розширення столу

Затискач для матеріалу

Перехідник 630316000
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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/tortsovochnaia-pila-s-tiagovoi-funktsiei-metabo-kgs-315-plus.html
Другие товары: https://storgom.ua/setevye-torcovochnye-pily.html 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://storgom.ua
https://storgom.ua/product/tortsovochnaia-pila-s-tiagovoi-funktsiei-metabo-kgs-315-plus.html
https://storgom.ua/setevye-torcovochnye-pily.html
http://www.tcpdf.org

