Festool Wyrzynarka PSB 420
EBQ-Set CARVEX
Kod produktu: 576187

2 610,44 zł brutto

Festool Wyrzynarka PSB 420 EBQ-Set CARVEX

Ergonomiczna, lekka i poręczna – z CARVEX pracuje się wygodnie w każdej pozycji. A do tego
szybko: 3800 suwów na minutę zapewnia niezrównaną siłę i prowadzenie przy wycinaniu
łuków. Jednak każdy wie, że siła tylko wtedy jest wartościowym parametrem, kiedy jest
połączona z wyjątkową precyzją. Dokładnie nad tym pracowaliśmy. Stworzyliśmy nową
koncepcję prowadzenia, umożliwiającą niespotykaną dotąd dokładność. Równolegle
nastawiane szczęki, utrzymujące ostrze na linii cięcia, gwarantują najwyższą precyzję. Przy
tym pozostaje ona typową wyrzynarką CARVEX – ale już pierwszy test mówi: to nowa
generacja CARVEX PS 420.

Zalety:
Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją
dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia.
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych
materiałów.
Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip.
Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji trzymania.
Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu.
Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii.
Mały ciężar, oszczędzający siłę: 1,9 kg
Dane techniczne:
Rodzaj napędu Sieć
Pobór mocy 550 W
Liczba skoków roboczych 1000 - 3800 min⁻¹

Stopniowa regulacja suwu wahadłowego 4
Głębokość cięcia w drewnie 120 mm
Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20 mm
Głębokość cięcia w stali (miękkiej) 10 mm
Ciężar 1.9 kg
Zakres dostawy:
2 x brzeszczoty (1x z zębem drobnym /1x uniwersalny),
zabezpieczenie przeciwodpryskowe,
SYSTAINER z wyposażeniem

Lekka. Poręczna. Najlepsza w prowadzeniu po łuku

Zalety i korzyści
Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją
dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych
materiałów
Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip
Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji trzymania
Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu
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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

