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1900 Watt / 190 mm cirkelzaagmachine

Kenmerken

Heavy Duty 1900 Watt motor ■

Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij ‘TILT-LOK’  ■

handgreep met Softgrip

Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en  verstekinstellingen ■

Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere  controle ■

Robuuste aluminium zoolplaat ■

QUIK-LOK snoersnelwisselsysteem ■

SCS 65 Q  Art. nr. 6380 51 

Opgenomen vermogen 1900 W

Zaagdiepte 90° / 45° 0 – 65 / 0 – 52 mm

Zaagblad / Asgat Ø 190 / 30 mm

Onbelast toerental 5800 omw/min

Gewicht 5,5 kg
Standaard toebehoren

 4 m QUIK-LOK snoer, hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallel geleider, sleutel, transportkoffer

1900 W

0 – 65 / 0 – 52 mm

1050 Watt / 165 mm cirkelzaagmachine

Kenmerken

Robuuste, gegoten aluminium zoolplaat ■

Gering gewicht met gunstig zwaartepunt voor prettige  ■

 hanteerbaarheid

Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen 1,5 seconde voor  ■

uw veiligheid

Ergonomische Softgrip voor prettiger werken ■

Optimale, zijwaartse uitlaat van zaagsel ■

Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van  ■

 zaagbladen

CS 55  Art. nr. 4933 4036 35 

Opgenomen vermogen 1050 W

Zaagdiepte 90º / 45º 0 – 56 / 0 – 37 mm

Zaagblad / Asgat Ø 165 / 30 mm

Onbelast toerental 5100 omw/min

Gewicht 3,6 kg

Standaard toebehoren

4 m rubber snoer, hardmetalen zaagblad (24 tanden), adapter voor stofafzuiging, parallelgeleider, sleutel

37 mmmmmm
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730 Watt pendeldecoupeerzaagmachine

Kenmerken

Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen ■

FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk  ■

te verwisselen

Robuuste aluminium zool voor nauwkeurig werken ■

Efficiënte spaanblaasinrichting en afzuiginrichting voor schoon  ■

werken en perfect zicht op de zaaglijn

Contragewichtmechanisme voor rustige loop ■

Ideaal gepositioneerde hefboom voor instelling van de zool ■

Op 4 standen instelbare pendelbeweging ■

FSPE 110 X  Art. nr. 4933 3579 90   

Opgenomen vermogen 730 W

Zaagdiepte in aluminium 30 mm

Zaagdiepte in hout  / staal 135 / 10 mm

Verstekzagen tot 45°

Onbelast aantal slagen 500 – 3000 per min

Slaglengte 26 mm

Gewicht 2,5 kg
Standaard toebehoren

 4 m snoer, 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, glijschoen, stofafzuig adapter, transportkoffer
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750 Watt pendeldecoupeerzaagmachine

Kenmerken
FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen ■

Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen ■

Zonder hulpwerktuigen verstelbare zool voor verstekzagen tot 45º ■

LED lampje voor optimale verlichting van de zaaglijn ■

Anti-vibratiesysteem AVS en Softgrip voor rustige loop en extra  ■

bedieningscomfort
Robuuste aluminium zool voor nauwkeurig werken ■

Efficiënte spaanblaasinrichting en afzuiginrichting voor schoon  ■

werken en perfect zicht op de zaaglijn
Zachte aanloop ■

Op 4 standen instelbare pendelbewegi ■ ng

JSPE 135 TX  Art. nr. 4933 3812 30   

Opgenomen vermogen 750 W

Zaagdiepte in aluminium 30 mm

Zaagdiepte in hout  / staal 135 / 10 mm

Verstekzagen tot 45°

Onbelast aantal slagen 800 – 3000 per min

Slaglengte 26 mm

Gewicht 2,5 kg

Standaard toebehoren

 4 m snoer, 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, glijschoen, stofafzuig adapter, transportkoffer
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