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1300 Watt SAWZALL® met pendelinstelling

Kenmerken

Terugslagbeveiligingssysteem – beschermt de aandrijving tegen terugslag  ■

van het werkstuk

QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem ■

360º draaibare handgreep ■

FIXTEC – zaagbladen razendsnel verwisselen, zonder hulpgereedschap ■

Elektronische regeling van het aantal slagen ■

Uitschakelbare pendelslag voor sneller zagen in hout ■

Robuust metalen tandwielhuis ■

Universele zaagbladopname ■

Anti-vibratiesysteem AVS – onovertroffen rustige loop ■

SSPE 1300 QX  Art. nr. 6523 51    

Opgenomen vermogen 1300 W

Zaagdiepte in hout 300 mm

Zaagdiepte in profi el / buis / staal 200 / 100 (4˝) / 20 mm   

Onbelast aantal slagen 0 – 3000 per min

Slaglengte 32 mm

Gewicht 4,2 kg
Standaard toebehoren

 4 m QUIK-LOK snoer, zaagblad, transportkoffer

stelling

pgenomen vermogen 1300 W

1300 Watt SAWZALL® met pendelinstelling

Kenmerken

 Terugslagbeveiligingssysteem – beschermt de aandrijving tegen  ■

terugslag van het werkstuk

QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem ■

Elektronische regeling van het aantal slagen ■

Uitschakelbare pendelslag voor sneller zagen in hout ■

Robuust metalen tandwielhuis ■

Universele zaagbladopname ■

Anti-vibratiesysteem AVS – onovertroffen rustige loop ■

SSPE 1300 SQ  Art. nr. 6536 51    

Opgenomen vermogen 1300 W

Zaagdiepte in hout 300 mm

Zaagdiepte in profi el / buis / staal 200 / 100 (4˝) / 20 mm   

Onbelast aantal slagen 0 – 3000 per min

Slaglengte 32 mm

Gewicht 3,9 kg
Standaard toebehoren

 4 m QUIK-LOK snoer, zaagblad, transportkoffer

pgenomen vermogen 13001300 W W

agdiepte in hout 300 mm

gdiepte in profi el / buis / staal 200 / 100 (4˝) / 20

elast aantal slage

1100 Watt SAWZALL® met pendelinstelling

Kenmerken

Permanente pendelinstelling ■

FIXTEC – zaagbladen razendsnel verwisselen,  ■

zonder hulpgereedschap

Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken  ■

en optimale bescherming tegen roest

Volledig elektronicapakket ■

Variabele snelheidsschakelaar ■

Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme ■

SSD 1100 X  Art. nr. 4933 4167 10 

Opgenomen vermogen 1100 W

Onbelast aantal slagen 0 – 2900 per min

Slaglengte 28 mm

Gewicht 3,4 kg
Standaard toebehoren

 4 m snoer, zaagblad, transportkoffer

nstelling

1000 Watt SAWZALL®

Kenmerken

Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1000 Watt  ■

motor en 32 mm slaglengte

Terugslagbeveiligingssysteem voor veilig werken ■

Langere perioden achtereen probleemloos werken dankzij laag  ■

trillingsniveau, gering gewicht en perfecte balans

QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem ■

FIXTEC: zaagbladen razendsnel verwisselen,  ■

zonder hulpgereedschap

Elektronische regeling van het aantal slagen ■

Anti-vibratiesysteem AVS ■

SSE 1000 QX  Art. nr. 6528 51 

Standaard toebehoren

 4 m QUIK-LOK snoer, zaagblad, transportkoffer

Opgenomen vermogen 1000 W

Zaagdiepte in hout 300 mm

Zaagdiepte in profi el / buis / staal 200 / 100 (4˝) / 20 mm

Onbelast aantal slagen 0 – 2800 per min

Slaglengte 32 mm

Gewicht 3,7 kg

Opgenomen vermogen 1000 W

SSE 1000 SQ

Als SSE1000 QX, echter  ■

zonder FIXTEC, geschikt 

voor zowel ½˝ als 20 mm 

zaagbladen
Art. nr. 6522 51

 NIEUW


