NOVINKA
Hmotnosť

Rozsah použitia

Píla na veľké rúry,
Píla na rúry do Ø 460mm,
Píla na rúry všetkých materiálov
... ľahko, bezpečne a rýchlo!

Max. hrúbka steny
Oceľ
20 mm

Plasty
50 mm

EXACT PipeCut 460 Pro Series je priekopnícka novinka, najmodernejšia píla z produktovej
rady EXACT Pro Series strojov. Určená pre ťažké, veľké či stretne veľké potrubia do Ø
460mm. Ľahko a bez problémov reže priamy a presný rez na rúrach všetkých materiálov.
Ako všetky EXACT píly je vďaka svojmu dizajnu extrémne bezpečná a ľahko ovládateľná.
Píla a príslušenstvo sú prenosnéa ideálna do terénu. Je určená pre rezanie oceľových rúr
do hrúbky steny 20mm a plastových rúr do hrúbky steny 50 mm. Rozsah rezania je od Ø
100 až do 460 mm. Silný motor spolu s ďalšími vlastnosťami a patentovanými úchopmi,
šetrí čas a tak zvyšuje vašu produktivitu. Zostáva vám tak viac času na inú prácu na
pracovisku.

20 Rokov skúseností

Viac ako 20rokov skúseností vo
vývoji strojov na rezanie rúr, viedlo
ku skonštruovaniu najpokrokovejšej
píly na rezanie rúr.

Rýchle a presné rezanie

Extrémna
bezpečnosť

Jeden z hlavných
benefitov píly je jej
vysoká bezpečnosť

Ľahko použiteľná píla výrazne zlepšuje vašu pracovnú
efektivitu. Rez je viditeľne kvalitnejší a rýchlejší v
porovnaní s predchádzajúcimi metódami rezania.

www.exacttools.sk

NOVINKA

Obsah balenia:

ExactPipeCut 460 ProSeries píla
PipeCut PS taška
Podpery rúr (1x stredová podpera a 2x single podpera
Manuál
Imbusové kľúče 5 mm a 2 mm (upevnené na stroji)
Exact kotúč 165 mm
Všetko čo potrebujete v jednej taške.

Napätie / Výkon

230V = 2500W

Priemer kotúča

165 mm

Hmotnosť

17,7 kg

Rozsah použitia

Ø 100 - 460 mm

Max. hrúbka steny

Oceľ do 20 mm, Plasty do 50 mm

I = 1900 ot/min, II = 2885 ot/min

Otáčky

Upínací otvor kotúča

Elektronika

62 mm

Nastavenie rýchlosti otáčok,
Automatická poistka,
Pozvoľný rozbeh, Kontrola rýchlosti
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