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Akkus körfűrész védő burával 18,0 V

CS 62 18.0-EC/5.0 Set Rendelési szám 454.028

Akkus körfűrész védő burával 18,0 V

+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ 18.0 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ Sarokvágásnál a kétszeresen befogott döntőelem megakadályozza a fűrészlap beszorulását,
így megakadályozza a visszacsapódást
+ Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
+ Szögskála 0 ° -tól 50 °-ig . Előre beállított szögek 22.5°/ 45°, és 50°. Könnyen olvasható,
precíziós beállítás csúszásmentes rögzítő elemekkel
+ 0° - 50° közötti döntési tartomány hátsó vágáshoz, valamint elővágófunkció a tökéletes
homlokélekhez
+ Intuitív rögzítő kar a vágási mélység beállításához, a vágási mélység könnyen leolvasható
+ A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a folyamatos merülővágásokhoz a
védőburkolat időigényes eltávolítása nélkül
+ Egyszerűen üríthető faforgácsgyüjtő zsák, bajonettzárral csatlakoztatható
+ Csatlakozó külső porelszíváshoz, Ø 27 mm, vagy lépcsős adapter
+ Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerősítésű cementlapokhoz,
forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Üresjárati fordulatszám 5000 /perc

Forgás tartomány 0-50 °

Fűrészlap-befogó 20 mm

Vágómélység 0-62 mm

Vágásmélység - ferde vágás 0-38 mm
 

Vágásmélység - ferde vágás
vezetősinnel

0-32 mm
 

Fűrésztárcsa Ø 165 mm

Szög beállítás
 

0°/22,5°/45°/
50° 

Méret (Sz x H x M)
 

380 x 150 x
200 mm

Tömeg akku nélkül 3,1 kg

Alapkészlet

1 db fűrészlap Z 24-WZ
 

456.012 
 

1 porzsák 1 db 

1 elszívó adapter 1 db 

2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894 

1 töltő CA 10.8/18.0 417.882 

1 hordtáska L-BOXX® 374 414.107 
 

1 táska betét 459.380 
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