Husqvarna K 3000 Cut-n-Break
Technologia Cut-n-Break to najlepszy wybór, gdy konieczne jest głębokie cięcie przy
niskim koszcie narzędzi i konserwacji. Model K 3000 Cut-n-Break umożliwia cięcie
na głębokość aż 400 mm z jednej strony. Sprawdza się w cięciu typu „flush cutting”
blisko ścian i posadzek, jak również przy mniejszych pracach, takich jak wycinanie
otworów okiennych, gdy trzeba unikać zachodzenia na siebie cięć w narożach.

OSZCZĘDNA METODA
CIĘCIA

WYJĄTKOWA GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA

Dzięki wyjątkowej technologii Cutn-Break można stopniowo
przecinać materiał przy niskim
koszcie narzędzi.

Wydłużony korpus i dwie tarcze
tnące umożliwiają cięcie na
głębokość nawet 400 mm.

MASZYNA IDEALNA DO
CIĘCIA
TYPU „FLUSH CUTTING”

ERGONOMICZNA
KONSTRUKCJA
TYLNEGO UCHWYTU

Regulowana osłona tarczy
umożliwia cięcie blisko ścian i
podłóg.

Wygodnie ukształtowany tylny
uchwyt ułatwia pracę.

Features Husqvarna K 3000 Cut-n-Break
n Do maszyny dołączane są dwie tarcze z bardzo
stabilnym rdzeniem o doskonałej wydajności.
n Przecinarki pneumatyczne doskonale sprawdzają się w
pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz na
terenach otwartych, gdzie prędkość wymiany
powietrza jest mała, jak np. w rowach z
przebiegającymi rurociągami.
n Tarcze wszystkich naszych przecinarek elektrycznych
obracają się do przodu, skutecznie tnąc materiał i
minimalizując ryzyko zakleszczenia się tarczy i
odbicia.

n Zaawansowana elektroniczna ochrona przed
przeciążeniem poprzez zmianę obrotów ostrzega
przed osiągnięciem stanu przeciążenia.
n Zapewnia rozruch maszyny przy wykorzystaniu
zwykłych bezpieczników zwłocznych.
n Regulacja przepływu wody umożliwia pełną kontrolę
nad pyłem, a także sprawia, że praca jest łatwiejsza i
wydajniejsza.

TECHNICAL SPECIFICATION

Silnik
Napięcie
Prąd znamionowy, A
Moc znamionowa
Średnica tarczy
Maks. głębokość cięcia, mm
Ciężar (bez paliwa)
Weight incl. cutting equipment
Drgania uchwytu przedniego
Drgania uchwytu tylnego
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora

Electric 230V
230 / 120 / 110 V
12/15/20 A
2700/1800/2200 W
230 mm / 9 cal
400 mm / 16 cal
8,9 kg / 19,6 funty
10,4 kg / 22,9 funty
3,2 m/s²
3,4 m/s²
109 dB(A)
95 dB(A)

