TM33W Ukośnica - pilarka
stołowa 1500W 3700RPM
śred. tarcz. 300mm
prowad. 57mm 20kg
VIRUTEX
Kod produktu: TM33W

3 909,81 zł brutto
RPM: 3700
UWAGI: tarcza 300 mm; prowadnica
stolika dolnego 57 mm
Moc [W]: 1500
WAGA [kg]: 20,

TM33W Ukośnica Wyjątkowo precyzyjna ukośnica przenośna. Fabrycznie
wyposażona w węglikową tarczę tnącą 48Z o średnicy 300 mm. Duży zasięg
cięcia, do 160x95 mm lub 200x45 mm, gdy tarcza jest ustawiona pionowo na 0°.
Łatwość obsługi: Tłok gazowy, system powolnego rozruchu i podwójne
przełożenie za pomocą pasków napędowych, bez hałasu z przekładni,
gwarantują wysoki komfort i wpływają na zwiększoną precyzję cięcia oraz jakość
pracy. System bezpieczeństwa: Ukośnica TM33W jest wyposażona w
opatentowany hamulec tarczy, zatrzymujący ją kilka sekund po wyłączeniu
urządzenia, system bezpieczeństwa zapobiegający niepożądanemu
uruchomieniu, całkowita osłona ostrza tarczy i dysze do podłączenia odciągu.
Obwód elektroniczny chroni urządzenie przed niepożądanym uruchomieniem na
wypadek skoków napięcia. Jest on również odpowiedzialny za funkcję powolnego
rozruchu, bez gwałtownych zrywów, co zapobiega awariom pasków napędowych
oraz silnika. Łatwa wymiana tarczy tnącej dzięki przyciskowi blokującemu.
Ukośnica wyposażona fabrycznie w tarczę węglikową 300 mm 48 Z. Nowy stolik
górny, większa powierzchnia do cięcia równoległego. Zasięg cięcia ustawiany w
zakresie od 0 do 55 mm. Frontowa miarka ułatwiająca pracę. Możliwość
domontowania prowadnicy (w opcji) do cięcia pod kątem Płynne opuszczanie
dzięki nowemu, mocnemu tłokowi gazowemu. Wyposażona w precyzyjny laser
odwzorowujący linię cięcia. Uruchamia się automatycznie gdy włączamy
ukośnicę. Posiada wyłącznik na wypadek pracy na stoliku górnym. Laser jest
przymocowany bezpośrednio do tarczy tnącej, przez co wyświetlana linia

precyzyjnie pokazuje miejsce cięcia w każdej pozycji. Nowy sposób dostosowania
stolika górnego. Zapewnia precyzyjne i płynne ustawianie. Ergonomiczny uchwyt
z regulacją wysokości, aby zapewnić bardziej komfortową pozycję do pracy.
Specjalna ochrona włącznika przeciw pyłom. STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
Profesjonalna, węglikowa tarcza tnąca O 300 mm 48 Z prowadnica do cięcia na
długość klucze serwisowe DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 7246098 Prowadnica
(tylko do TM33W) 6446073 Standardowy zestaw do odkurzacza 2,25 m (do
stolika górnego) 3346388 Zestaw akcesoriów do cięcia do 200 mm. 3345470
Zestaw uchwytów bocznych do łatwego przenoszenia. 3345416 Zestaw docisków
5800100 Przenośny stolik roboczyMT58K. Wysokość ustawiana na 4 różnych
poziomach. MT58K umożliwia transport ukośnicy zamocowanej na jego blacie.
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