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Fém-vágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

SBG 4910 Rendelési szám 390.518

Fém-vágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

+ 2 szalag sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
+ Ajánlott szalagsebesség: 1-es állás: puha acél, rozsdamentes acél, alumínium; 2-es állás:
acél, rozsdamentes acél, alumínium csövek
+ Vágás állványzat nélkül: 90° egyenes vágás, kör és zártszelvény vágás max. 80 mm-is,
háromszög vágás max. 100 x 80 mm méretig
+ A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0° - 45°
+ Állvánnyal, könnyű használat a szabadkézi munkákhoz.
+ Golyóscsapágyas 3-pontos fűrész szalag vezetés az optimális vágáshoz
+ Konzol rögzítőszerkezet: mobil felhasználáshoz és könnyű szállításhoz
+ Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást az energiaellátás
megszakítást követően
+ Hűtőfolyadék nélkül üzemel
+ Különösen tűzveszélyes környezetben használható az SBG a fém szikramentes vágásához

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény 850 Watt

Leadott teljesítmény 445 Watt

Fűrész szalag méretei
 

1335x13x0,65
mm

Szalagsebesség
 

60 / 80 m/perc

Méret (Sz x H x M)
 

640x310x390
mm

Max. vágástartomány:
kerek keresztmetszet
45°/90°

68 mm / 80 mm

 

Max. vágástartomány:
négyzet keresztmetszet
45°/90°

60 mm / 80 mm

 

Max. vágástartomány:
háromszög keresztmetszet
45°/90°

68x55 mm /
100x80 mm 
 
 

Kábelhossz 4,0 m

Vágókar tömeg 7,9 kg

Tömeg (teljes egység) 18,0 kg

Alapkészlet

1 párhuzamos ütköző
 

385.247 
 

1 bimetál fűrész szalag 1 db 
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Tartozékok

Fűrész szalagok Műszaki jellemzők

Fog / hüvelyk
(2,54 cm)

Méret (Sz x H x
M)
 

DB
 
 

Rendelési szá
m
 

18
 

1335 x 13 x
0,65

2
 

399.485
 

8/12
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.289
 

10/14
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.130
 

18
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.106
 

24
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.270
 

A pozitív forgácsolási szöggel rendelkező bimetál fűrész-lapok optimális forgácsolási teljesítményt, még pontosabb vágást és a lehető
leghosszabb élettartamot biztosítanak, ezért segítségükkel még a munka is gyorsabban megy. Vastag fali csövek, lapos és szögvasak, köracél,
kötegelt anyag valamint vasat nem tartalmazó fémek vágására is használható.

Befogó pofák Rendelési szám 388.718

Műszaki jellemzők

DB 2 

Műanyag védőpofák mágneses rögzítéssel, prizma vályattal a puhább felületű anyagok sérülésmentes rögzítéséhez. Egyaránt alkalmazható az
SBG 4908 és SBG 4910 modellekhez. A műanyag védőpofák használatával a befogási távolság 15 mm-el csökken.
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