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Kapówka KGS 254 Plus Z
funkcją posuwu Metabo (
102540300 )
Cena

3 853,84 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

102540300

Kod producenta

met 102540300

Opis produktu
KGS 254 Plus Metabo 102540300

Innowacyjny 2-punktowy system odciągu wiórów
Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
Obustronnie pochylana głowica zapewnia większą wydajność. Szeroki zakres ustawienia kątów pochylenia umożliwia
podcinanie
Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację w zakresie
obciążeń znamionowych.
Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych, tworzyw
sztucznych i drewna
Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji pracy
Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom
Silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i układem łagodnego rozruchu
Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
Prawe i lewe poszerzenie stołu z możliwością blokady w ustalonych pozycjach
Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
Dane techniczne:
Wymiary dł. x szer. x wys.
Maks. szerokość cięcia 90°/45°
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°
Maks. przekrój obrabianego przedmiotu
- cięcie proste 90°/90°
- podwójny skos 45°/45°
Regulacja talerza obrotowego lewo/prawo
Pochylenie brzeszczotu w lewo/prawo
Brzeszczot
Moc znamionowa
Liczba obrotów na biegu jałowym
Liczba obrotów przy obciążeniu
Prędkość cięcia
Ciężar
Długość kabla
Dołączone wyposażenie:
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930 x 690 x 590 mm
305 mm/214 mm
90 mm/54 mm
305 x 90 mm
214 x 54 mm
47 °/60 °
46 °/46 °
Ø 254 x 30 mm
2 kW
3.900 - 5.150/min
5.150/min
68,5 m/s
24 kg
2m

Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)
2 zintegrowane poszerzenia stołu
Zacisk do mocowania obrabianego elementu
Przyłącza do odciągu wiórów
Przejściówka 6.30316
Laser
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