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AINUTLAATUIEN YHDISTELMÄ: KOMPAKTI PANELISAHA JA TARKKA LISTASAHA YHDESSÄ
Uusi KGSV 72 Xact SYM on liikkuva monitaituri lattia-asentajalle. Jiirisaha on ainutlaatuinen yhdistäessään perinteisen
liukujiirisahan ja erikoislistasahan yhteen koneeseen. Tämän ainutlaatuisen yhdistelmän, patenttia haettu, ansiosta
ammattilaiset voivat katkaista uskomattoman tarkasti ja tehokkaasti niin paneelit kuin koristelistatkin. Voit sahata tarkasti
kaikki vaativimmatkin kulmat ilman laskemista ja toistuvaa mittaamista siirtämällä tarkan kulmamitan koneen kääntyville
sahausvasteille. Lisäksi sahan liukuputket ovat koneen etupuolella joten kone ei vaadi taakseen paljon tilaa ja tekee sahasta
myös kompaktimman kuljettaa ja käyttää. Hienohampaisen terän ja tarkasti laakeroitujen liukuputkien ansiosta katkaiset jopa
305 mm leveät paneelit, listat ja alumiiniprofiilit erinomaisella sahaustuloksella.

Kierrosluvunsäätö
laajempiin käyttömahdollisuuksiin
kuten esim. alumiiniprofiilien tai
muovikourujen katkaisuun
Tehokas purunimu
integroidun keräyssuppilon
kautta

Erityisen kompakti
sisäpuolisten liukuputkien
ansiosta

Aikaa säästävä sahaus ilman
laskemista ja mittausta kätevän
kulmamitan ja sahausvasteiden välisen
kulmansiirron avulla
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Liukujiirisahat
KGSV 72 Xact SYM (fig.)

Tilausn.

612216000

611216000

Dimensiot

660 x 540 x 415 mm

660 x 540 x 415 mm

Sahauskapasiteett 90°/90°

305 x 72 mm

305 x 72 mm

Katkaisukapasiteetti 45°/45°

215 x 42 mm

215 x 42 mm

Jiirikulmat vasen/oikea

50°/50°

50°/50°

Terän kallistus vasem/oikea

47°/47°

47°/47°

Sahanterä Ø

216 mm

216 mm

Nimellinen ottoteho (S6 20%)

1,800 W

1,800 W

Kierrosnopeus

2,200 – 6,300 /min

2,200 – 6,300 /min

Sahausnopeus

25 – 70 m/s

25 – 70 m/s

Kulmat kääntövasteilla sisä/ulko

0 – 50°

–

Paino (without mains cable)

18.3 kg

16.1 kg

Tuplaviiva laser





Erityisen kompakti sisäpuolisten
liukuputkien ansiosta: ei vaadi tilaa koneen
takana

Kompakti liukutoiminto jopa 305 mm
leveille työkappaleille

KGSV 72 Xact

Symmetrisesti käänytvät takavasteet
nopeisiin ja absoluuttisen tarkkoihin jiireihin
(vain KGSV 72 Xact SYM)

Maksimaalinen tuottavuus järjestelmällä

Jalustat jiirisahoille
KSU 401 (Kuva.)
Kokonaispituus 168 – 400 cm
Tilausn.: 629006000
KSU 251
Kokonaispituus 127 – 250 cm
Tilausn.: 629005000

Täydellinen terä laminaatille
ja listoille!
huippulaadukas sahaustulos ja
pitkä elinikä
HW/CT 216 x 2.4 (1.8) x 30 mm
60 FZ/TZ; 5° neg.
Tilausn.: 628083000

Metabo jälleenmyyjäsi:

Metabo kolmen vuoden takuu

Myönnämme kaikille tuotteillemme
erityispitkän kolmen vuoden takuun. Sinun
tarvitsee vain rekisteröityä nettisivuillamme
neljän viikon sisällä ostopäivästä, jolloin
saat pidennettyä normaalin takuusi
kolmeen vuoteen.
Rekisteröi www.metabo.com/xxl

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Pyhtäänkorventie 4, Vantaa
Puhelin 020 510 2397
tyokalumyynti@wihuri.fi
www.metabo.fi

Imurit
ASR 35 M ACP
Tilausn.: 602058000

Oikeus tekniseen kehitystyön vaatimiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään.

Toimitusvarusteet
Kovametalli sahanterä, 2
integroitua pöydänjatketta,
kappalepuristin, työkalu
sahanterän vaihtoon, virtajohdon
pitimet, kulmamitta (vain KGSV
72 Xact SYM)

Tekniset tiedot

