
BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0104605000) Будівельна дискова пила
Картонна коробка; (змонтовано)

№ для замовлення 0104605000
EAN (Європейський Номер-товару) 4003665500195

Потужні машини з великою висотою пиляння для універсального використання на будівельному майданчику
Запобіжний захисний кожух з легким ходом для безпечної роботи
Високий рівень захисту користувача завдяки вимикачу та двигуну з захистом від водяних бризок
Захист від корозії - стіл пили з оцинкованого сталевого листа
Міцний паралельний упор з швидким ексцентриковим затискачем
Штовхач завжди напоготові на паралельному упорі для гарантії безпеки
Поворотний кутовий упор
Для тривалого режиму експлуатації, завдяки двигуну категорії S1
Більше безпеки та тривалий термін експлуатації завдяки моторному гальму та відключенню при перевантаженні
Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
Подовження столу для довгих заготовок, відкидне
Трифазний двигун з високим крутним моментом

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Габарити 1830 x 750 x 1020 mm

Розмір столу 1030 x 660 mm

Максимальна ширина різання з паралельним упором 300 mm

Максимальна ширина різання з додатковим столом 1300 mm

Макс. ширина матеріалу з кутовим упором 260 mm

Висота різання 141 mm

Кількість обертів при номінальному навантаженні 2735 /min

Швидкість різання 66 m/s

Пилкове полотно 450 x 30 mm

Номінальна споживана потужність 5500 (S6 40%) W

Віддавана потужність 3200 (S1 100%) W

Вага 90 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 91 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 109 dB(A)

Погрішність виміру К 3.8 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (32 зубці)

Паралельний упор

Кутовий упор

Подовження столу

Крановий гак

Фазоінвертор

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/stroitelnaia-tsirkuliarnaia-pila-metabo-bks-450-plus-55-dnb.html
Другие товары: https://storgom.ua/tsirkuliarnye-pily.html 
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