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Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem
SBG 4910

Objednávkové číslo
390.518

Technické atributy
Příkon

850 W

Výkon

445 W

Rozměr pilového pásu

1335x13x0,65
mm

Rychlost pásu

60 / 80 m/min

Rozměry (d x š x v)

640x310x390
mm

Max. rozsah řezu: kruhový
příčný řez při 45°/90°

68 mm / 80 mm

Max. rozsah řezu: čtvercový 60 mm / 80 mm
příčný řez při 45°/90°
Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem
+ 2 rychlosti pásu: na řezání plných a dutých profilů
+ Doporučené rychlosti pásu: stupeň I - plný materiál z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku. Stupeň II
- trubky z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku
+ Možnosti řezu bez stolku: při 90°rovný řez, kulatý a čtyřhraný profil max. 80 mm, pravoúhlý
příčný řez max. 100 x 80 mm, volný 150 x80 mm
+ Plynulé nastavení bez použití nástrojů při řezném úhlu od 0 do 45°.
+ S pracovním stolkem, jednoduchá manipulace pro ruční použití
+ 3-bodové vedení pilového pásu s kuličkovými ložisky pro optimální průběh řezání
+ Se zajištěním výkyvného ramene: pro mobilní použití a lehkou přepravu
+ Bezpečnostní spínač: proti nechtěnému opětovnému zapnutí po výpadku proudu
+ Práce bez chladicí kapaliny
+ SBG je vhodná především pro použití v prostředí ohroženém nebezpečím požáru, díky řezání
kovu bez vzniku jisker

Max. rozsah řezu:
pravoúhlý příčný řez při
45°/90°

68x55 mm /
100x80 mm

Délka kabelu

4,0 m

Hmotnost samotné pily

7,9 kg

Hmotnost (kompletní
jednotka)

18,0 kg

základní vybavení
1 paralelní doraz

385.247

1 bimetalový pilový pás

1 ks
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Příslušenství

Pilové pásy

Technické atributy
Zubů na "

Rozměry (d x š
x v)

Jednotka
balení

Objednávkové
číslo

18

1335 x 13 x
0,65

2

399.485

8/12

1335 x 13 x
0,65

3

359.289

10/14

1335 x 13 x
0,65

3

359.130

18

1335 x 13 x
0,65

3

359.106

24

1335 x 13 x
0,65

3

359.270

Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co
nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kovy.

Objednávkové číslo
388.718

Upínací čelisti
Technické atributy
Jednotka balení

2

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910,s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými
povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

