Festool Zagłębiarka TS 75 EBQPlus
Kod produktu: 561436

3 289,34 zł brutto

Wierne jednej linii. Z niezbędnym wyposażeniem do każdego materiału, a przy tym lekkie i
łatwe w obsłudze. Takie są pilarki Festool.Głębokość cięcia do 75 mm daje jeszcze więcej
możliwości zastosowań. System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do
materiału. Bezpieczeństwo i komfort – sprzęgło przeciążeniowe i zabezpieczenie przed
cofaniem piły. Osadzony sprężyście klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje
wgłębne. Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej. Szybki hamulec zapewnia
bezpieczną i komfortową pracę. Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym
zabezpieczeniem przeciwodpryskowym
Dane techniczne
Pobór mocy 1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1350 - 3550 min⁻¹
Średnica tarczy pilarskiej 210 mm
Zakres regulacji kątowej 0 - 47 °
Głębokość cięcia 0 - 75 mm
Głębokość cięcia przy 45° 55 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
ciężar 6.2 kg
Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95 dB(A)
Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 106 dB(A)
Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Głębokość cięcia do 75 mm – absolutny rekord
Praca na sprawdzonej zasadzie zagłębiania, idealna do wykonywania grubych przekrojów. Przy
użyciu TS 75 można przecinać za jednym razem, nawet grube materiały bez mozolnego
odwracania ich na drugą stronę.
Zalety i korzyści
Głębokość cięcia do 75 mm daje jeszcze więcej możliwości zastosowań

System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału
Bezpieczeństwo i komfort – sprzęgło przeciążeniowe i zabezpieczenie przed cofaniem
piły
Osadzony sprężyście klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne
Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej
Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę
Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem
przeciwodpryskowym
Zastosowania
Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 75 mm
Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych – z szyną prowadzącą
Obróbka profili ogrodów zimowych
Czyste i proste przycinanie na długość kanałów kablowych
Przycinanie podłóg warstwowych
Obróbka płyt warstwowych przy budowie hal
Zakres dostawy
tarcza pilarska uniwersalna HW W 36, zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP,
zabezpieczenie przeciwodpryskowe, narzędzie do obsługi, w systainerze SYS 5 T-LOC
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