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12" KAP- & GERINGSSAV M. UDTRÆK,
INKL. 2 SAVKLINGER
Kap- & geringssav m/udtræk HM140L fra scheppach er med en 305 mm hårdmetals
savklinge, der tillader snit i op til 105 mm højde og en bredde på 330 mm. Kap- &
geringssaven er udstyret med en dobbelt kuglelejeført udtræksarm og drejeskive til
de mest krævende udfordringer. HM140L leveres med en 2000 W motor, der sikre
fremragende resultater i både blødt og hårdt træ. Der er indbygget laser til præcise
snit – hver gang.
• Kuglelejeført dobbelt udtræksarm sikre nøjagtige snitresultater
• Kipbar fra -45° til +45°
• Det indbyggede emneanslag og den nøjagtige geringsindstilling sikrer nøjagtige
snitresultater
• Længdeanslag
• Let konstruktion (20,8 kg) til transport og opbevaring
• Indbygget præcisionslaser
• 305 mm hårdmetals klinge for et rent snit
• Op til 105 mm savhøjde og 340 mm savhøjde
• Fuldstændigt lukket klingebeskyttelse for max. arbejdssikkerhed

2000 W Motor

305 mm savklinge,
24T

Indbygget
emneanslag
(standard)

mm

105

48 Z

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H

890 x 615 x 490 mm

Klinge Ø

305 mm

Klinge-omdrejningstal

7000 omdr. / min.

Smigindstilling

2 x 45°

Geringsvinkel

45° venstre til -45° højre

Snitbredde/ -højde: 90° / 90°

LOGISTISKE DATA

Fast indstilling i drejebord ved

330 x 105 mm
330 x 35 mm (højre)
330 x 60 mm (venstre)
330 x 60 mm
230 x 35 mm (højre)
230 x 60 mm (venstre)
45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°

20 container

89 stk.

Motor

230 – 240 V~ / 50 Hz

40 container

220 stk.

Motorydelse

2000 W

40 HQ container

260 stk.

Snitbredde/ -højde: 90° /45°
Snitbredde/ -højde: 45° /90°
Snitbredde/ -højde: 45° / 45°
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Vægt netto / brutto

20,8 / 26,3 kg

Dimension emballage

940 x 545 x 560 mm

Artikelnummer

5901218901

EAN

4046664072843

INKLUSIV

24 Z

Tilbehør kan findes på side 20

