
TS 254 (600668000) stolní okružní pila
Lepenková krabice; s podstavcem a funkcí pojezdu

Objednací číslo 600668000
EAN 4007430214188

Extrémně lehká stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro větší mobilitu na stavbě
Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku (patentovaného): bleskově výklopný, se zajištěnou
stabilitou
Velmi kompaktní u sklopeného podstavce pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení
Druhá pracovní výška pro řezání blízko podlahy
Konstrukce s trubkovým rámem odolná proti zkroucení pro nejtvrdší podmínky na stavbě a montáž
Kabely a veškeré nástavby lze pro přepravu uložit na kryt
Výkonný motor s elektronickou ochranou proti přetížení
Brzda motoru pro rychlé zastavení pilového kotouče během 3 vteřin
Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
Přesný sklon pilového kotouče pomocí vedení ozubeného věnce
Automatické zpětné nastavení na 0 – 45° po zadním řezu
Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena
Rozevírací klín zapustitelný bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
Přesné, vysouvatelné rozšíření a prodloužení stolu pro extra velkou dosedací plochu

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry 740 x 750 x 355 mm

Max. dosedací plocha 970 x 995 mm

Pracovní výška 850 / 355 mm

Výška řezu 0 - 87 mm

Max. výška řezu 90/45° 87 / 54 mm

Max. šířka řezu na paralelním dorazu 630 mm

Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu 200 mm

Počet otáček při volnoběhu 4200 /min

Rychlost řezu 56 m/s

Pilový kotouč 254 x 30 mm

Rozsah pohybu pilového kotouče -1.5 - 46.5 °

Síťové napětí 220 - 240 V

Jmenovitý příkon S1 100 % 1700 W

Jmenovitý příkon S6 20 % 2000 W

Hmotnost 33.4 kg

Délka kabelu 3.1 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 99 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 112 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů)

Podstavce

Kola z tvrdé gumy

Paralelní doraz

úhlový doraz

prodloužení stolu

Rozšíření stolu (vpravo)

Zásobník pro pilový kotouč

Posuvná tyč
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