
TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Настільна циркулярна пилка
Картонна коробка

№ для замовлення 0103153300
EAN (Європейський Номер-товару) 4003665403427

Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
Прецизійна потужна настільна циркулярна пила з обладнанням для професіоналів - швидке налаштування для будь-
якої роботи
Ідеальна для пиляння брусів, дошок, плит та деревоподібних матеріалів в майстерні та на будівництві
Тихий індукційний двигун з гальмами та відключенням при перевантаженні - не потребує технічного
обслуговування, дуже надійний
Кутовий упор з упорною лінійкою, може також використовуватися як каретка
Стабільний паралельний упор з швидким фіксатором
Плавне регулювання висоти пиляльного диску
Зручне фронтальне налаштування нахилу пиляльного диску
Міцна конструкція зі сталевого листа з порошковим покриттям та оцинкованої панелі столу
Відкидне подовження столу
Станина та двигун вже змонтовані
Трифазний двигун з високим крутним моментом

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Габарити 1700 x 700 x 1000 mm

Макс. поверхня опори 800 x 600 mm

Робоча висота 850 mm

Висота різання 0 - 85 mm

Макс. висота різання 90/45° 85 / 53 mm

Максимальна ширина різання на паралельному упорі 340 mm

Макс. ширина матеріалу на кутовому упорі 250 mm

Кількість обертів холостого ходу 2990 /min

Швидкість різання 50 m/s

Пилкове полотно 315 x 30 mm

Діапазон нахилу пилкового полотна 0 - 45 °

Номінальна споживана потужність 4200 W

Віддавана потужність 3500 W

Вага 77 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 97 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 106 dB(A)

Погрішність виміру К 4 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (24 зубці)

Візок, включаючи ручки

Паралельний упор

Кутовий упор

Подовження столу (600 x 800 мм)

Пристрій для всмоктування стружки

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/nastolnaia-tsirkuliarnaia-pila-metabo-tkhs-315-m-42-dnb.html
Другие товары: https://storgom.ua/tsirkuliarnye-pily.html 
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