Festool Wyrzynarka PS 420 EBQPlus CARVEX (576619) 561587
Kod produktu: 561587

1 639,91 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Wyrzynarka PS 420 EBQ-Plus CARVEX (576619) 561587
Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją dokładnego
prowadzenia wzdłuż linii cięcia. Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz
powłoce Softgrip. Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji uchwycenia.
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych
materiałów. Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu. Przewód plug-it
obracany o 90° skraca długość wyrzynarki o 10 cm. Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy
przy niższym zużyciu energii. Mały ciężar, oszczędzający siłę: 1,9 kgPS 420 podąża tylko w
jednym kierunku wyznaczonym przez Ciebie. Przejście przez element, które daje odczuć
prawdziwą siłę. Rewolucyjna technologia, dzięki której wycinasz najbardziej skomplikowane
kształty z łatwością cięcia jak po linii prostej. Niezwykle trwały, energooszczędny silnik ECTEC. Właśnie ta kombinacja cech stanowi o wyjątkowości wyrzynarki wahadłowej CARVEX PS
420.
Dane techniczne
Pobór mocy 550 W
Liczba skoków roboczych 1500 - 3800 min⁻¹
Głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20 mm
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) 10 mm
ciężar 1.9 kg
Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s²
Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA 99 dB(A)
Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88 dB(A)
Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah 6 m/s²
Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Lekka. Poręczna. Najlepsza w prowadzeniu po łuku

Zalety i korzyści
Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją
dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia
Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip
Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji uchwycenia
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych
materiałów
Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu
Przewód plug-it obracany o 90° skraca długość wyrzynarki o 10 cm
Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii
Mały ciężar, oszczędzający siłę: 1,9 kg
Zastosowania
Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych
Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz
Wycinanie okręgów i łuków
Przycinanie listew wykańczających
Skracanie materiałów
Wycięcia w belkach
Przekroje od dołu
Zakres dostawy
2 x brzeszczot, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, w systainerze SYS 1 T-LOC
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