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HM 254 Scheppach Fierastrau circular unghiular culisant ,putere 2000 W , diametru disc 255 ( include 2
discuri ) , cod 5901216901
Cod catalog: 5901216901
Producator: Scheppach

INFORMATII GENERALE
Pret : 1,374 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 ): 4500
Diametrul panzei ( mm ): 255
Diametru interior panza ( mm ): 30
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan orizontal ( mm ): 240x45
Capacitatea maxima de taiere la 45 grd in plan vertical ( mm ): 340x45
Reglarea inclinarii: stanga / dreapta 45 grade ( masa )
Capacitatea maxima de taiere la 90 grd (mm):: 340x90
Greutate ( Kg ): 14.3

DESCRIERE PRODUS
HM 254 Scheppach Fierastrau circular unghiular culisant ,putere 2000 W , diametru disc 255 , cod 5901216942 Ferăstrăul mare, bine echipat HM 254 de la
Scheppach este un ajutor excelent acasă, în atelier, în cabană și pe șantiere.
Este proiectat pentru tăierea cu precizie a tipurilor dure și moi de lemn, profile de lemn și materiale plastice.
Este confecționat dintr-un aliaj de aluminiu foarte puternic, dar ușor, deci este ușor de manevrat.
Viața lungă a acestui tip de material și rezistența la influențele externe sunt, de asemenea, importante.
Avantajul este un diametru mare al lamei de tăiere de 254 mm și un motor puternic de 2000 W cuplat cu un înveliș, care permite mașinii să gestioneze tăieturi de 90
mm înălțime și lungime de până la 340 mm.
Lama este confecționată din material de înaltă calitate și are standard 60 de dinți din carbură de wolfram, ceea ce asigură o calitate foarte bună la tăiere.
O a doua lamă de 48 de dinți este, de asemenea, furnizată cu ferăstrăul pentru tăierea normală.
Pentru lucrări precise, ferăstrăul este echipat cu un laser și o extensie laterală mare a blatului de lucru.
Protectorul complet al lamei asigură siguranța maximă a operatorului.
Dimensiuni ( mm) : 770 x 595 x 590
Dimensiunea pachetului ( mm ): 815 x 480 x 405
Intrare de putere: 2000 W.
Tip motor: 230V, 50Hz.
Diametrul roții: 255 mm.
Diametrul roții: 30 mm.
Numărul de dinți de lamă: 60.
Viteză: 6000 rpm.
Interval de rotație a tabelului: -45 / 45 °.
Secțiune transversală 45 ° / 45 °: 240x45 mm.
Secțiune transversală 45 ° / 90 °: 340x45 mm.
Secțiune transversală 90 ° / 45 °: 240x90 mm.
Secțiune transversală 90 ° / 90 °: 340x90 mm.
Greutate: 14,3 kg.


