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NYHET Kap-/gersåg - C 12LSH - 1.520W

Nyhet -augusti 2007

Gersåg C 12LSH - 1.520W
Artikelnr:  60100908
EAN-nr:  4966376141449
 
Märkeffekt:  1.520W
Klingdiameter: 12" / 305 mm
Svängplatta: 450 Vänster / 570 Höger 
Varvtal obel.: 4.000/min.
Max kap. (h x b)
tvärsnitt v./ 900: 107 x 312 mm 
gersnitt v./ 450: 107 x 220 mm
kombisnitt v./ 450 vä.: 70 x 220 mm 
kombisnitt v./ 450: 45 x 220 mm 

Total längd/bredd/höjd:  930x595x710 mm 
Vikt:  30 kg 

Levereras med sågklinga, dammpåse, nyckel och 
stödanhåll.

Rek. ca. pris : 9.325:- exkl. moms och övriga avgifter

Bra placerad och 
lätt överskådlig 
digital display med 
information om kap- 
och geringsvinklar.

Svängplatta 450 till vänster 
och 570 till höger. Lätt avläsbar 
mätskala och snabb inställning 
med fasta positioner.

Linjelaser - som är 
urkopplingsbar - för 
enkel och exakt 
sågning, även vid 
gersågning.

Enkel förinställning 
av såglutning samt 
justerbart sågdjup

> Kraftfull med stark motor - 1.520W - och hög  sågkapacitet

> Med elektronisk konstant varvtalskontroll samt  
 justerbart sågdjup.

> Med lasermarkör, för ett enkelt och exakt snitt 

> Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp

> Fjäderbelastad kullagrad radialföring (dubbel), ger en  
 enklare och komfortabel hantering

> Justerbart stödanhåll underlättar kapning av höga    
 arbetsstycken

> Kan utrustas med spånutsugsadapter.  
 Har en mycket effektiv dammuppsamlare

>	Enkel	och	exakt	finjustering	(micro)	av	vinkelposition. 
 Snabbinställning med fasta positioner (00/150/22,50/300  

 och 450)

> Lätt manövrerad informationsdisplay

> Kraftigt klingskydd i transparent plast
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Tillbehör till C 12LSH 

Sågbord 010
Artikelnr: 83010051
EAN-nr: 
 
Kapacitet: 180 kg
Höjd: 930 mm
Total längd min./max:  1.740/3.750 mm 
Vikt:  18 kg 

> Mycket användarvänligt och smidigt sågbord  
   av aluminium. 
> Universalfästen som passar de flesta på  
   marknaden förekommande kap- och gersågar.
> Hopfällbart för lätt transport.

Rek. ca. pris : 1.900:- exkl. moms och övriga avgifter

Sågbord 015
Artikelnr: 83010050
EAN-nr: 
 
Kapacitet: 150 kg
Höjd: 890 mm
Total längd min./max:  1.330/2.900 mm 
Vikt:  21,5 kg 

> Mycket användarvänligt och smidigt sågbord av               
   stål/aluminium. 
> Universalfästen som passar de flesta på  
   marknaden förekommande kap- och gersågar.
> Hopfällbart för lätt transport.

Rek. ca. pris : 985:- exkl. moms och övriga avgifter

Sågklingor - 305 mm / 12"

Artikelnr. Typ  Rek. ca bruttopris

77030001 56 T - Cermet 2.560:-

77030002 60 T  1.800:-

77030006 80 T  1.900:-

Sågbord 010

Sågbord 015


