SERRAS DE FITA VERTICAIS
F28-186
Altura de corte de 150 mm.
245mm de largura.
Mesa de trabalho de ferro fundido com inclinação até 45º
para cortes oblíquos.
Estrutura em armação tubular com boa estabilidade.
tensa.
Carter da lâmina protegido por um interruptor que imPara lâminas de 3 a 12,7mm de altura.
Transportador de aspiração integrado.
Guias superior e inferior com rolamentos.
Guia superior ajustável em altura graças a um comando de
cremalheira.
Base incluída.
Ref.ª
Motor
Dimensões da mesa de trabalho
Inclinação
Capacidade de corte - Largura
Capacidade de corte - Altura
Altura da lâmina
Comprimento da lâmina
Velocidade da lâmina

W-V
mm

mm
mm
mm
mm
m/min
mm

Peso
Dimensões da embalagem

kg
mm

F28-186
370 - 230
340x340
de 0º a 45º
245
150
de 3 a 12,7
1820
730
40
45
930x330x440

Volante de 250mm
perfeitamente
equilibrado.

Guia ajustável de
elevada precisão com
rollamentos.
Altura de corte 150mm.

Inclui: lâmina, guia paralela e base.

F28-191
Altura de corte de 160 mm.
305mm de largura.
Mesa de trabalho de ferro fundido com inclinação até 45º
para cortes oblíquos.
Dois volantes de 250mm perfeitamente alinhados.
Estrutura em armação tubular com boa estabilidade.
Carter da lâmina protegido por um interruptor que imPara lâminas de 3 a 20mm de altura.
Transportador de aspiração integrado.
Guias superior e inferior com rolamentos.
Guia ajustável graças a um comando de cremalheira.
Estrutura em ferro com rodas.

Ref.ª
Motor
Dimensões da mesa de trabalho
Inclinação
Capacidade de corte - Largura
Capacidade de corte - Altura
Altura da lâmina
Comprimento da lâmina
Velocidade da lâmina

W-V
mm

mm
mm
mm
mm
m/min
mm

Peso
Dimensões da embalagem
009.007
2012.V1

Inclui: lâmina, guia paralela e base com rodas.

kg
mm

F28-191
750 - 230
521x400
de 0º a 45º
305
160
de 3 a 20
2240
370-800
100
52
1140x380x500

Mesa de trabalho
em alumínio.
Altura de corte
de 160mm.

Base de ferro com rodas.

