BASA3

ELEKTRISK

mm

205
Hærdet præcisions-3-rulleføring
over og under bordet

Støbejernsbord
(inkl.)

Unik variabel hastighed, kan indstilles
trinløst fra 370 til 750 mm.

VARIO-DRIVE

Præcisions-længdeanslag
med lup, kan bruges på højre og
venstre side af klingen.

Understel
(inkl.)

Justering af skærehøjde
med håndhjul
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ELEKTRISK
315 MM BÅNDSAV
Mere teknologisk innovation med den nye scheppach BASA3 end nogen anden i dens
klasse. Simpelt – tjek speciﬁkationerne nedenunder og se, hvor meget mere du får for
pengene.
• Enestående vario-drive fra 370 til 750 m/min
• Stabilt støbejernsbord, kipbart fra -8 til +45°
• Hærdet præcisions-3-rulleføring over og under bordet
• Afbalancerede og slebne båndhjul med gummibelægning
• Hurtigspændearm til båndsavsklingen
• Skærehøjde 205 mm
• Udladningsbredde 306 mm
• Præcisions-længdeanslag med lup, kan bruges på højre og venstre side af
klingen
• Inkl. understel med køreanordning

205

QUICK LOCK
SPÆNDESYSTEM

mm

Enestående skærehøjde
205 mm og -bredde 306 mm

Quick lock spændesystem
til hurtigt klingeskift.

-8° – 45°

Patenteret nem og trinløs bordindstilling fra
-8° til +45°, énhåndsbetjent pr. håndhjul.

INKLUSIV

Inkl. understel med
køreanordning. Greb til at trække ud
for nem manøvrering.

PRODUKTDATA
LOGISTISKE DATA

Dimensioner L x B x H

610 x 1030 x 1660 mm

Bordstørrelse

548 x 400 mm

Vægt netto / brutto

79 / 84,5 kg

Bord kipbar

-8° – 45°

Dimension emballage

1150 x 620 x 420 mm

Båndhjul Ø

315 mm

Artikelnummer

1901503901 (230 V)

1901503902 (400 V)

Klingelængde

2360 mm

EAN

4014915079019

4014915079026

Skærehastighed

370 – 750 m/min

20 container

72 stk.

Skærehøjde/udladning

205 / 306 mm

40 container

144 stk.

Motor

220 – 240 V~

400 V

40 HQ container

180 stk. (på paller)

Motorydelse

800 W

700 W
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