
KGS 216 M (619260000) kapovací pila
Lepenková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 619260000
EAN 4007430256560

Funkce pojezdu pro široké obrobky
Kompaktní a lehký, vhodný i k přenášení jednou rukou
Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdší požadavky
Jednoduchá přeprava díky ergonomickým rukojetím a zajištění pilové hlavy
Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
Laser k přesnému zobrazení linie řezu (napájený ze sítě, baterie nejsou potřebné)
Plynule vytahovatelná rozšíření stolu, snímatelná k podložení dlouhých panelů, lišt atd.
Jasné pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
Materiálová svorka k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
Hlava pily sklopná doleva, s dodatečným rozsahem úhlů pro zadní řezy
Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Zástupný obrázek

www.metabo.com 1 / 2



Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry 760 x 475 x 340 mm

Dosedací plocha 345 x 730 mm

Max. šířka řezu 90°/45° 305 / 205 mm

Max. hloubka řezu 90°/45° 65 / 36 mm

Kapacita řezání 90°/90° 305 x 65 mm

Kapacita řezání 45°/45° 205 x 36 mm

Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo 47 / 47 °

Sklon pilového listu vlevo/vpravo 47 / 2 °

Pilový kotouč 216 x 30 mm

Jmenovitý příkon S1 100 % 1200 W

Jmenovitý příkon S6 20 % 1500 W

Počet otáček při volnoběhu 5000 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení 3750 /min

Rychlost řezu 57 m/s

Hmotnost 13.5 kg

Délka kabelu 2 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 97 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 104 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů)

2 integrovaná rozšíření stolu

zkracovací doraz

Materiálová upínka

Nástroj pro výměnu pilového kotouče

navíjení kabelu

záchytný pytel na piliny
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