
KGSV 72 Xact SYM (612216000) kapovací pila
Lepenková krabice; s funkcí pojezdu a symetricky stavitelným systémem dotazů

Objednací číslo 612216000
EAN 4007430296467

Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z panelové pily s pojezdem a přesné pily na podlahové lišty se symetricky
nastavitelným dorazovým systémem
Časově úsporné a přesné řezání pokosů bez počítání a měření díky jednoduchému úhlovému přenosu z úhelníku na
dorazový systém
Kompaktní pojezd pro široké obrobky do 305 mm: není zapotřebí volné místo za pilou
Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě
Dvojitý liniový laser k přesnému zobrazení řezné linie vlevo a vpravo od pilového listu
Regulace otáček pro rozšířené spektrum nasazení, např. k řezání hliníkových profilů a plastů
S pilovým kotoučem »multi cut« (ploché/trapézové zuby) pro vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost, např. do laminátu a
hliníkových profilů
Kompaktní s nízkou hmotností a ergonomickými rukojeťmi, ideální k mobilnímu nasazení
Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
Jasné pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry 660 x 540 x 415 mm

Max. šířka řezu 90°/45° 305 / 215 mm

Max. hloubka řezu 90°/45° 72 / 42 mm

Kapacita řezání 90°/90° 305 x 72 mm

Kapacita řezání 45°/45° 215 x 42 mm

Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo 50 / 50 °

Sklon pilového listu vlevo/vpravo 47 / 47 °

Pilový kotouč 216 mm

Jmenovitý příkon S1 100 % 1500 W

Jmenovitý příkon S6 20 % 1800 W

Počet otáček při volnoběhu 2200 - 6300 /min

Rychlost řezu 25 - 70 m/s

Hmotnost 18.3 kg

Délka kabelu 3 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 84 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 97 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (60 zubů)

2 integrovaná rozšíření stolu

Úhelník

Materiálová upínka

Nástroj pro výměnu pilového kotouče

navíjení kabelu
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