Husqvarna TS 60
TS 60 to wydajna przecinarka do glazury wszelkiego typu, bardzo wydajna. Przecinarka
umożliwia wykonywanie cięć o długości maksymalnej 700 mm. Dzięki cięciu wgłębnemu oraz pod
kątem 45 stopni maszyna jest bardzo wszechstronna. Model TS 60 wyposażono w innowacyjny
system zatrzymywania strumienia wody, dzięki któremu woda i ścier pozostają w wózku podczas
cięcia, ilość ścieru w miejscu pracy zostaje ograniczona do minimum, a woda nie rozpryskuje się
wokół maszyny. Dzięki małemu ciężarowi, składanym nogom i kołom do obsługi maszyny
wystarczy jedna osoba.

CZYSTY OBSZAR PRACY

ŁATWY TRANSPORT

System zatrzymywania strumienia
wody zatrzymuje wodę i ścier w
rowku wózka, umożliwiając pracę
w pomieszczeniach.

Mały ciężar, składane nogi oraz
stabilne koła ułatwiają transport.

ELASTYCZNOŚĆ
ZASTOSOWAŃ

Bez problemu można zmieniać
sposób cięcia z wgłębnego na pod
kątem.

IDEALNA DO
WYKONYWANIA
DŁUGICH CIĘĆ

Maksymalna długość cięcia 700
mm i duży blat tnący umożliwiają
przecięcie po przekątnej płytki o
wymiarach 50x50 cm.

Features Husqvarna TS 60
n Duży, demontowany blat można łatwo oczyścić.
n Dzięki systemowi recyklingu ścieru woda jest
oczyszczana do ponownego użycia.
n Zatrzymuje wodę i ścier w rowku wózka, dzięki czemu
maszyna doskonale sprawdza się w pomieszczeniach.
n Umożliwia cięcie pod kątem od 22,5 do 45 stopni.
n System ochrony przeciążeniowej ElgardTM umożliwia
cięcie zawsze z maksymalną prędkością, dla najwyższej
wydajności.

n Wskaźnik diodowy przeciążenia maszyny zapewnia
większą wydajność i trwałość silnika.
n W zestawie prowadnik do cięcia pod kątem oraz
regulowany stojak, co ułatwia pracę.
n Umożliwia rozruch przy wykorzystaniu zwykłych
bezpieczników zwłocznych.
n Softstart™ zapewnia wysoką wydajność także w
przypadku zwykłych bezpieczników.

TECHNICAL SPECIFICATION

Producent silnika
Fazy
Średnica wrzeciona

Husqvarna
1
15,9 mm / 0,625 "

Średnica tarczy

250 mm / 10 cal

Maks. głębokość cięcia, mm

65 mm / 2,75 cal

Maks. długość cięcia

700 mm / 28 cal

Maks. wielkość płytki przy cięciu na ukos
Pojemność zbiornika na wodę
Ciężar (bez paliwa)
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys
Wymiary w opakowaniu, mm (Dł x Szer x Wys)
Ciężar z opakowaniem

508 mm / 20 "
12,4 lit / 3,28 gal.
36 kg / 79 funty
932x700x468 cm / 37x28x18 cal
1016x558,8x711,2 mm / 40x22x28 "
49,44 kg / 109 funty

