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1800 Watt / 305 mm afkort-/verstekzaagmachine

Kenmerken

Fijninstelling zaaghoek met voorinstelknop – gewenste zaaghoek eenvoudig tot op de millimeter nauwkeurig in te  stellen ■

Digitaal uitleesbare zaaghoek – biedt een herhalings nauw keurigheid tot 0,1˚ ■

Dubbelintegrale werklampen – perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad ■

Directgedreven Heavy Duty 1800 Watt motor met constantelektronica – hoger vermogen met behoud constant  ■

toerental onder belasting. Dit verzekert snelle en zuivere  zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen

Integraal stofkanaal – vangt 75% van al het stof en spanen op door  ■

het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op 

te vangen en naar de achterzijde van de machine te leiden 

Rubberen draaggrepen – voor uitstekend draagcomfort tijdens  ■

transport
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Standaard toebehoren

3 m snoer, werkstukklem, stofzak, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm, moersleutel, handleiding

Opgenomen vermogen 1800 W

Onbelast toerental 3200 omw/min

Lengte snoer 3 m

Gewicht 29,5 kg

n te  stellen

blad

stant

minn

Universeel onderstel voor afkort-/

verstekzaagmachine
Kenmerken

Verlengbaar tot 3 m – voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken met de  ■

Milwaukee afkort- en  verstekzaagmachine MS 305 DB
Inklapbaar tot 1200 mm – dankzij de inklapbare poten en  compact ontwerp ■

Handige hoogte-instelling – voor verhoogde stabiliteit op  oneffen vloeren ■

Lichtgewicht constructie en wielenset – optimale mobiliteit op de werkplek ■

Comfortabele werkhoogte van 81 cm – voor een veilige,   ■

nauwkeurige en prettige werkhoogte
Heavy Duty – draagkracht tot 250 kg ■

Vrij instelbare werkstuksteunen – eenvoudig met een knop in te  ■

stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
 Snel en gemakkelijk te assembleren  ■

Materiaalsteun met rollen ■
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Hoogte 810 mm

Basislengte 1100 mm

Verlengbaar tot 3000 mm

Inklapbaar tot (incl. rollers) 1200 mm

Draagkracht 250 kg

Gewicht 23 kg

Hoogte 850 mm 

Basislengte 1170 mm

Verlengbaar tot 2750 mm

Inklapbaar tot (incl. rollers) 1340 mm

Draagkracht 180 kg

Gewicht 26 kg

881810 mm

1100 mmm

3000 mm

rollers) 1200 mm

250 kg

Onderstel voor afkort-/verstekzaagmachine

Kenmerken

Inklapbaar voor gemakkelijk opbergen in werkplaatsen,  ■

garages en aanhangwagens

Gemakkelijk opzetbaar via voetpedaalvergrendeling en één  ■

liftpunt

Verlengbaar tot 2750 mm ■

Draagkracht tot 180 kg ■

Universele zaagsteunen – geschikt voor de meeste merken ■

Rubberen anti-slip voeten ■

Snelverstelbare verlengstukken ■

Verbeterde tweede beugelvergrendeling ■

Geïntegereerd opbergvak ■
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