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HM 216 Scheppach Fierastrau circular unghiular culisant ,putere 2000 W , diametru disc 216 cu 2 discuri
incluse, cod 5901215903
Cod catalog: 5901215903
Producator: Scheppach

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,084 RON (TVA INCLUS)
Pret PROMO: 997 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
-include 2 discuri.

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

CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala ( W ): 2000
Turatie nominala ( rpm ): 4700
Diametrul panzei ( mm ): 216
Diametru interior panza ( mm ): 30
Capacitatea maxima de taiere la 0 grd ( mm ): -45 / 45
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan orizontal ( mm ): 340x38
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan vertical ( mm ): 42 x 340
Reglarea inclinarii: stanga / dreapta 90 grade
Capacitatea maxima de taiere la 90 grd (mm):: 340x65
Greutate ( Kg ): 12

DESCRIERE PRODUS
HM 216 Scheppach Fierastrau circular unghiular culisant ,putere 2000 W , diametru disc 216 , cod 5901215903 Descriere:
HM 216 - ferăstrău cu funcție de tracțiune și laser
Ferăstrăul miter Scheppach HM 216 bine echipat este un însoțitor excelent acasă, în atelier sau pe șantiere.
Este conceput pentru tăierea precisă a lemnului dur și moale, a profilelor din lemn și a materialelor plastice.
Este confecționat dintr-un aliaj de aluminiu foarte solid, dar în același timp ușor, deci este foarte ușor de utilizat.
Un factor important este că acest material are o durată de viață foarte lungă și poate rezista în condiții extreme.
Un alt mare avantaj al mașinii este motorul puternic de 2000 W, care, împreună cu funcția de tragere, este potrivit și pentru tăieri de până la 65 mm înălțime și 340
mm lungime.
Pânza de ferăstrău standard din 24 de dinți, realizată dintr-un material de calitate, este capabilă să taie de înaltă calitate.
Pentru tăieturile foarte fine, este inclusă și o lamă de ferăstrău cu 48 de dinți.
Pentru lucrări precise, mașina are, de asemenea, un laser, iluminare cu LED și un extensor de masă laterală mare.
Lama de ferăstrău este complet acoperită, astfel încât este maxim sigur de utilizat.
Date tehnice:
Putere (W): 2000.
Motor :230V, 50Hz.
Diametrul lamei de ferăstrău (mm): 216.
Dimensiunea arborelui (mm): 30.
Numărul de dinți de lame pentru ferăstrău (z): 24.
Viteza (rpm): 4700.
Unghiul de tăiere reglabil (°): -45 / 45.
Domeniul de tăiere 45 ° / 45 ° (mm): 240x38.
Domeniul de tăiere 45 ° / 90 ° (mm): 340x38.
Domeniul de tăiere 90 ° / 45 ° (mm): 240x65.
Domeniul de tăiere 90 ° / 90 ° (mm): 340x65.
Greutate și dimensiuni Greutate (kg): 12:00.
Dimensiuni: Înălțime (m): 735.
Lungime (h): 593.
Lățime (nu): 505.


