Festool Ręczna pilarka tarczowa
HK 132/RS-HK 561755
Kod produktu: 561755

14 765,28 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Ręczna pilarka tarczowa HK 132/RS-HK 561755
Precyzyjne przyleganie dzięki płycie stołowej o dużej powierzchni. Bezproblemowe nacinanie
również przy cięciach ukośnych dzięki zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową. Bezpieczne
prowadzenie i obsługa dzięki uchwytowi pistoletowemu w płaszczyźnie cięcia i pałąkowi
uchwytowemu do cięć ukośnych. Dokładne cięcia ukośne do 60° dzięki stabilnemu łożysku
obrotowemu i precyzyjnej skali. Duża stabilność i długi okres użytkowania dzięki potrójnie
ułożyskowanemu wałowi napędowemu. Komfortowe urządzenie dzięki zastosowaniu układu
elektronicznego: łagodny rozruch, stała prędkość obrotowa, zabezpieczenie przeciążeniowe i
kontrola temperatury uzwojenia. Bezpieczne i precyzyjne prowadzenie dzięki praktycznemu
systemowi prowadzącemu: prowadnica równoległa, rozszerzenie stołu oraz adapter do szyn
prowadzących
Dane techniczne
Pobór mocy 2300 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2200 min⁻¹
Głęb. cięcia 0°
90° 50 - 132 mm
Głębokość cięcia przy 45°/60° 85/50 mm
Cięcia pod kątem 0 - 60 °
Maks. szerokość frezowania 80 mm
Maks. głębokość frezowania 0 - 38 mm
ciężar 18 kg
Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 3.1 m/s²
Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 102 dB(A)
Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 113 dB(A)
Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²

Zrób trzy z jednego: pilarka, frezarka zaciosowa, strug ścinający
Z jednej strony ręczna pilarka tarczowa o głębokości cięcia 132 mm, z drugiej możliwość
zamiany tarczy pilarskiej na głowicę do zaciosów i mamy niezawodną frezarkę do zaciosów HK
132 E. Również zmiana w strug do spłaszczania przebiega bardzo łatwo.
Zalety i korzyści
Precyzyjne przyleganie dzięki płycie stołowej o dużej powierzchni
Bezproblemowe nacinanie również przy cięciach ukośnych dzięki zdalnemu
sterowaniu osłoną wahadłową
Bezpieczne prowadzenie i obsługa dzięki uchwytowi pistoletowemu w płaszczyźnie
cięcia i pałąkowi uchwytowemu do cięć ukośnych
Dokładne cięcia ukośne do 60° dzięki stabilnemu łożysku obrotowemu i precyzyjnej
skali
Duża stabilność i długi okres użytkowania dzięki potrójnie ułożyskowanemu wałowi
napędowemu
Komfortowe urządzenie dzięki zastosowaniu układu elektronicznego: łagodny rozruch,
stała prędkość obrotowa, zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrola temperatury
uzwojenia
Bezpieczne i precyzyjne prowadzenie dzięki praktycznemu systemowi prowadzącemu:
prowadnica równoległa, rozszerzenie stołu oraz adapter do szyn prowadzących
Zastosowania
Zestaw do modyfikacji frezarki do zaciosów: wykonywanie zaciosów o maks.
głębokości frezowania 38 mm
Cięcie poprzeczne. skośne i wzdłużne oraz przycinanie krokwi w drewnie i materiałach
izolacyjnych o grubości do 132 mm
Zakres dostawy
urządzenie do wykonywania zaciosów RS-HK 160 x 80, tarcza pilarska Standard HW W24,
prowadnica równoległa, element rozszerzający stół, przewód zasilający dł. 10 m, w kartonie
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