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Piła stołowa EXPERT 600S 230V Made in Italy
BATTIPAV
kod produktu: EXPERT600S
kategoria: Główne kategorie > Warsztat Garaż > Narzędzia dla glazurników, płytkarzy > Przecinarki
stolikowe

Producent: BATTIPAV
Cena brutto: 12 654,24 zł
Cena netto: 10 288,00 zł

Dane techniczne:
Producent:
Średnica tarczy:
Silnik:
Moc:
Ciężar:
Max. głębokość cięcia:
Max. długość cięcia:

BATTIPAV
600 mm
elektryczny 230 V
4kW
80 kg
285 mm
750 mm

Opis:
max. gł. cięcia: do 285 mm
SPRAY SYSTEM, FAST LEG, Wdec, AxT
+ traser laserowy!
Wysokiej jakości piła stołowa z ruchomym stolikiem roboczym usytuowanym na 6 łożyskowanych
prowadnicach rolkowych teflonowych. Takie rozwiązanie zwiększa stabilność w porównaniu do
metalowych kółek, tutaj także każde z kółek pełni rolę rolki prowadzącej, nie tylko rolki po jeden
stronie stołu. Rolki są umieszczone po obu stronach szyny (od dołu i od góry). W związku z tym,
że szyny w przekroju są rombem rozwiązanie cechuje duża sztywność i lekkość pracy.
Wersja "S" dodatkowo z traserem laserowym wyznaczającym linię cięcia oraz z koła
transportowymi.
Nowoczesny, awangardowy design z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, bardzo solidna,
oferująca doskonałą precyzję, nadaje się do cięcia cegły, porotonu, silikatu, marmuru i innych
materiałów budowlanych.
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Maszyna wyposażona jest w szereg opatentowanych rozwiązań:
SpraySystem - opatentowany system podawania wody na tarczę diamentową, który
zwiększa wydajność cięcia oraz żywotność tarczy diamentowej
FastLEG - system szybkiego montażu nóg bez użycia narzędzi, możliwość obniżenia środka
ciężkości poprzez zblokowanie zacisków na innej wysokości
Wdec - dekantacja wanny wodnej, dzięki temu rozwiązaniu pompka wodna ma zawsze
czystą wodę, ponieważ brud spływa do niżej osadzonych zagłębień
AxT - system pompowania wody
dodatkowo:
profilowana aluminiowa rama wanny wodnej dla uzyskania maksymalnej sztywności, a
równocześnie niskiej wagi
jedyna na rynku maszyna, w której przy wahadłowym cięciu osłona tarczy zawsze jest
ustawiona równolegle do stołu, co oferuje znacznie większą głębokość cięcia przy cięciu na
dwa razy, aż 285mm z tarczy d=600mm.

Głębokość cięcia: standardowo 220mm (cięcie na dwa razy 285mm)
Długość cięcia: 750mm
Pojemność wanny wodnej: min-max 19-25 l
Silnik: 5,5Hp 4Kw 400V 50Hz (zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe)
zabezpieczenie przez przegrzaniem
MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA WERSJI Z SILNIKIEM NA 230V
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