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Настолен циркуляр Metabo TS 254 600668000 - 2000W

Настолен циркуляр Metabo TS 254 600668000 - 2000W
 - Настолният циркуляр Metabo TS 254 е изключително лек и удобен за пренасяне, благодарение на двете колела
- Интегрирана стойка от лят под налягане алуминий, която се разпъва за секунди и предоставя стабилна основа
за работа
- Компактен с сгънато положени, което уляснява складирането и транспортирането
- Втора работна височина за работа близо до пода
- Стабилна тръбна рамкова конструкция издържлива на тежки натоварвания
- За по-голямо удобство кабелът и принадлежностите се закрепват към машината по време на транспорт
- Мощен мотор с електронна защита от претоварване
- Бърза моторна спирачка - спира острието до 3 секунди
- Защита от повторно включване, предотвратява от самоволно включване след спиране на тока
- Плавен старт за по-дълъг живот на мотора
- Прецизен се водач с двойно захващане и бързо затягане
- Точно накланяне на диска посредством зъбен водач
- Автоматично връщане на 0-45° след подрязване
- Лесна смяна на диска посредством застопоряване на шпиндела
- Клинът може да се прибира без инструмент
- Плотът може да се разтяга за увеличаване на работната площ
- Двуточково прахоулавяне

Характеристики:
- Мощност: 2000 W
- Напрежение: 230V 50Hz
- Обороти на празен ход: 4200 min-1
- Максимална скорост на рязане: 40 m/s
- Дълбочина на рязане: 0-87 мм
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- Максимална дълбочина на рязане (90/45°): 87/54 мм
- Наклон на рязане ляво/дясно: 48 - 45°
- Максимален размер на масата: 970 x 995 мм
- Работна височина: 850 / 355 мм
- Режещ диск: 254 мм
- Размер на вътрешния отвор: 30 мм
- Размери (Д х Ш х В): 740 x 750 x 355 мм
- Тегло: 33.4 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет: http://www.metabo-service.com/bg/!
- Производител: Metabo Corporation - Германия!
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