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Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz

MS 1706 FR Set Rendelési szám 329.673

Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz

+ Mikroprocesszor elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-
felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
+ A szabadalmazatott elforgatható motor (EP1693169) lehetővé teszi a toló és húzó vágást.
+ Optimális porelszívás és maximális biztonság a mellékelt védőburkolatnak köszönhetően
+ Szerszám nélküli tárcsa csere és horony szélesség állítás
+ Elforgatható adapter a por elszíváshoz
+ Szerszám nélkül állítható vágásmélység
+ Vágásmélység stop a véletlen bemarások ellen.
+ A párhuzamos hornyok 35 mm mély és 30 mm széles vágást tesznek lehetővé
+ Horony eltávolító a visszamaradó anyagok könnyű eltávolításához kalapács nélkül
+ A gép kapható 110 V-os változatban is

Műszaki jellemzők

Vágómélység 0-35 mm

Horony szélesség 10-30 mm

Tárcsa Ø 140 mm

Üresjárati fordulatszám 7500 /perc

Felvett teljesítmény 1400 Watt

Leadott teljesítmény 950 Watt

Szerszám felfogatás M 14 

Kábelhossz 4,0 m

Tömeg 4,6 kg

Alapkészlet

2 Diamond Jet VI -
Speedcut vágótárcsa, 140
mm Ø

334.464 (2x) 
 
 

1 oldalsó markolat 194.034 

1 SDS-Clic gyors-rögzítő
anya M 14

253.049 
 

Távtartók 251.478 (1x) 

Cölöp tárcsa 318.914 (2x) 

Rögzítő peremek 191.612 (2x) 

1 horony eltávolító 229.253 

1 elszívó adapter 408.360 

Kábeltartó 252.188 (3x) 

1 bélelt szerszámkoffer 327.034 
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Tartozékok

Diamond Jet VI - Speedcut Rendelési szám 334.464

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 140 Ø 

DB 1 

Falak, mészkő, beton és gázbeton vágásához. Az innovatív HDS (high density sintered - nagy sűrűségű szinterezett) technológiának
köszönhetően, ami felismerhető a nagy sűrűségű és homogenitású rögzítő anyagok által, a Speedcut vágótárcsa kimagaslik, köszönhetően az
"egyenletesen vágni" hajlandóságával. A hosszú élettartam és túlmelegedés elleni védelem adott. A gumi védőborításnak köszönhetően csak
minimális nyomást kell alkalmazni és a  kőtörmelék könnyen eltávozik: a munkafelület tisztán és egyenletesen lett végigvágva.
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