AND 700 COMPOUND MITRE SAW
AND 700
EGYFEJES TÉRVÁGÓ FŰRÉSZ, Ø700 MM TÁRCSÁVAL
Az AND 700 egyfejes, felfelé vágó, térvágó fűrész Ø700 mm -es fűrészlap
HM fogakkal az alumínium és PVC profilok precíz vágásához.
Az állítható fűrészlap-előtolás szabályzó rendszer, lehetővé teszi a
hidropneumatikus henger löketének állítását.
A fűrészlap pneumatikusan dönthető 90° és 45° között, míg a köztes
szögek manuálisan, mechanikus rögzítéssel.
Az asztal forgatása manuális, fix ütközőkkel 45° / 90° / 135° -nál, a
közbenső szögek a jobb oldali 22,5° -tól a bal oldali 157,5° -ig
pneumatikus reteszeléssel.
A gép digitális szögkijelzővel van felszerelve, így a gépkezelő egyszerűen
leolvassa a beállított szöget.
A fűrészlap indítási ciklusa, inverteren keresztül szabályozható, amely
csak a kívánt fordulatszám elérésekor teszi lehetővé a fűrészlap
előtolását; ez lehetővé teszi annak ideális indítását és leállítását.
A fűrészlap felfelé irányuló mozgatása kis nyomást gyakorol a profilra, és
megkönnyíti a precíz és pontos vágásokat.
A gép hátoldalán található a porgyűjtő zsák csatlakozása.

Alapfelszereltség:
• Fűrészlap HM fogakkal Ø700 mm
• Hidropneumatikus előtolás
• Automata, pneumatikus működtetésű védőburkolat
• 2db Függőleges pneumatikus rögzítő szett
• 2db Vízszintes pneumatikus rögzítő szett
• Olajköd kenés
• Motor 7,5 kW
• Fűrészlap 1500 RPM
• Fűrészlap elforgatás 22,5° - 157,5°, digitális szög
kijelző, pneumatikus reteszeléssel
• Fűrészlap 90° - 45° közt dönthető, közbenső szögek
mechanikus ütközővel
• Üzemi nyomás: 7 bar

Overall dimensions
Celkové rozmery - Külső méretek
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715 kg
820 kg

AND 550 COMPOUND MITRE SAW
AND 550
EGYFEJES TÉRVÁGÓ FŰRÉSZ, Ø550 MM TÁRCSÁVAL
Az AND 550 egyfejes, felfelé vágó, térvágó fűrész Ø550 mm -es fűrészlap HM fogakkal az alumínium és PVC profilok
precíz vágásához.
Az állítható fűrészlap-előtolás szabályzó rendszer, lehetővé teszi a hidropneumatikus henger löketének állítását.
A fűrészlap pneumatikusan dönthető 90° és 45° között, míg a köztes szögek manuálisan, mechanikus rögzítéssel.
Az asztal forgatása manuális, fix ütközőkkel 45° / 90° / 135° -nál, a közbenső szögek a jobb oldali 22,5° -tól a bal oldali
157,5° -ig pneumatikus reteszeléssel.
A gép digitális szögkijelzővel van felszerelve, így a gépkezelő egyszerűen leolvassa a beállított szöget.
A fűrészlap felfelé irányuló mozgása kis nyomást gyakorol a profilra, és megkönnyíti a precíz és pontos vágásokat.
A gép hátoldalán található a porgyűjtő zsák csatlakozása.

Alapfelszereltség:
• Fűrészlap HM fogakkal Ø550 mm
• Hidropneumatikus előtolás
• Automata, pneumatikus működtetésű védőburkolat
• 2db Függőleges pneumatikus rögzítő szett
• 2db Vízszintes pneumatikus rögzítő szett
• Olajköd kenés
• Motor 3 kW

• Fűrészlap 2800 RPM
• Fűrészlap elforgatás 22,5° - 157,5°, digitális szög
kijelző, pneumatikus reteszeléssel
• Fűrészlap 90° - 45° közt dönthető, közbenső szögek
mechanikus ütközővel
• Üzemi nyomás: 7 bar

Overall dimensions
Celkové rozmery - Külső méretek
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