Husqvarna TS 100 R
TS 100 R to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności
cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych. Maszyna przeznaczona jest
do cięcia długich fragmentów materiału (do 1 m), co jest możliwe dzięki wydłużanej
prowadnicy. Może ciąć na głębokość 105 mm przy cięciu jednostronnym, a po
obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 210 mm. Z łatwością tnie wgłębnie lub
pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną.

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

WYSOKA PRECYZJA CIĘCIA

Wyjmowana rynna na wodę.

Precyzyjny system prowadnicy.

Features Husqvarna TS 100 R
n Dzięki głowicy do cięcia wgłębnego.
n Prowadnica umożliwia cięcie elementów o długości do
1000 mm (np. przecięcie płytki o rozmiarach 70x70 cm
po przekątnej).
n Tnie wgłębnie lub pod kątem 45°, co czyni ją bardzo
wszechstronną.

n Demontowane nogi umożliwiają wygodną pracę na
blacie stołu, posadzce lub na nogach.
n Duża trwałość użytkowa.
n Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża
trwałość produktu.
n Dzięki szybkozłączu elektrycznemu.

n Rozszerzenie blatu może służyć jako ogranicznik,
regulujący cięcie.
TECHNICAL SPECIFICATION

Moc
Silnik, obr / min
Napięcie
Bieżący cykl fazy
Chłodzenie silnika
Pasek
Cięcie na mokro/sucho
Obroty wału tarczy
Średnica wrzeciona
Średnica tarczy
Maks. głębokość cięcia, mm
Maks. długość cięcia
Pojemność zbiornika na wodę
Klasa zabezpieczenia
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys
Wymiary bez opakowania, mm (Dł x Szer x Wys)
Ciężar
Ciężar z opakowaniem

2,2/2,7 kW / 2,95/3,62 KM
2800 obr/min
230 / 400 V
50 hz
Powietrze
Napęd bezpośredni
Na mokro
2800 obr/min
25,4 mm / 1 "
350 mm / 13,8 cal
105 mm / 4,1 cal
1000 mm / 39,4 cal
55 lit / 14,5 gal.
IP 55
1450x840x1000 mm / 57,1x33x39,4 cal
1400x840x1400 mm / 55,12x33,07x55,12 cal
106 kg / 233,69 funty
130 kg / 288,9 funty

Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)

86 dB(A)

Ciśnienie akustyczne

76 dB(A)

Drgania uchwytu tylnego
Poziom wibracji, Aeq

2,5 m/s²
2 m/s²

