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BAS 261 Metabo Precision Fierastrau cu banda pentru taiere lemn si neferoase , putere 400 W , lungime banda
1712 mm , cod 619008000
Cod catalog: 619008000
Producator: Metabo

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,821 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 1,500 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Lama cu ferăstrău universal A6
Adaptor de aspirare (pentru Ø 44, 58, 100 mm)
Recipient pentru colectarea prafului
Stand

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere motor ( kW ): 0.4
Tensiune de alimentare ( V ): 230
Grosime max. taiere ( mm ): 103
Frecventa ( Hz ): 50
Viteza de taiere ( m/min ): 735
Latime maxima taiere ( mm ): 245
Lungime banda taiere ( mm ): 1712
Inclinatie masa ( grd ): 0-45
Dimensiuni masa ( mm ): 328x335
Dimensiuni ( mm ): 530x470x840
Greutate ( Kg ): 32.5

DESCRIERE PRODUS
Fierastrau cu banda Metabo BAS 261 Precision pentru taieri in lemn , plastic si neferoase , 400 W, 1712 mm

De mare precizie si stabilitate pentru cea mai intalta calitate de taiere. Ghid paralel precis, cu prindere dubla si fixare rapida.
Motor silentios pe inductie, robust .
Deschiderea usii fara unelte pentru schimbarea usoara a panzei.
Ajustare usoara a inaltimii panzei de ferastrau, fara unelte.
Lumina de lucru cu LED-uri pentru iluminarea liniei de taiere.
Precizie ridicată și stabilitate pentru o calitate superioară a tăierii
Calea liniștită a centurilor datorită volanelor echilibrate cu acoperire din cauciuc
Ghidaj cu trei role cu precizie superioară și inferioară a lamei de ferăstrău cu bandă pentru rezultate de tăiere exacte, reglabile fără scule
Două viteze de tăiere pentru diverse aplicații și materiale Gard precis de rupere cu fixare dublă și fixare rapidă
Motor cu inducție liniștit, fără întreținere și robust.
Protecția de repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării
Reglarea ușoară a înclinării mesei de ferăstrău din fontă gri pentru tăieri precise de înclinare datorită ghidajului inelar dințat
Pârghia de strângere rapidă și deschiderea ușii fără instrumente pentru schimbarea ușoară a lamei de ferăstrău Indicator de prindere a lamei cu scară pentru
controlul ușor al tensiunii lamei
Reglarea înălțimii fără scule a dispozitivului de protecție a lamei Lampa de lucru cu LED pentru iluminarea liniei de tăiere
Extracție externă posibilă pentru lucrări cu praf redus
Sertar pentru eliminarea simplă a rumegușului colectat Extensie de lățime a mesei pentru prelucrarea pieselor mari
Tăiere de rază cu prindere de ferăstrău (cerc)
Reglarea suprafețelor și tăieturile curățate cu atașare pentru șlefuirea centurii (accesoriu)


