Husqvarna TS 400 F
TS 400 F to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich
rodzajów cegły i bloków budowlanych.
Może ciąć na głębokość 125 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga
głębokość cięcia 250 mm. Z łatwością tnie wgłębnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo
wszechstronną. Solidna, lita rama z wbudowanymi prowadnicami zapewnia maszynie dużą
sztywność i trwałość użytkową. Dzięki składanym nogom do obsługi maszyny wystarczy jedna
osoba.

SOLIDNY I
NIEZAWODNY SILNIK

Duża trwałość użytkowa.

ŁATWY MONTAŻ

WSZECHSTRONNOŚĆ

Dzięki półautomatycznie
składanym nogom, do ustawienia
maszyny wystarczy jedna osoba.

Tnie wgłębnie lub pod kątem 45°
albo 90°, co czyni ją bardzo
wszechstronną.

SKUTECZNE OSADZANIE
ŚCIERU

Kolektor ścieru umożliwia
skuteczne radzenie sobie z nim,
dzięki czemu pompa ma większą
trwałość.

Features Husqvarna TS 400 F
n Dzięki czterem kołom.
n Pompa wodna wysokiej jakości znacznie wydłuża
trwałość produktu.
n Dzięki laserowemu wskaźnikowi.

n Precyzyjna regulacja wysokości głowicy tnącej
umożliwia cięcie etapami na dużą głębokość.
n Dzięki szybkozłączu elektrycznemu.
n Solidna rama chroni prowadnice przed uderzeniami.
n Lekka maszyna przystosowana do pracy na dachu.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power

EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW / EU 3 KM / UK 2 KM / US 3 KM / JP 2 KM / OTHER 3,6 KM

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)

2800 obr/min
UE 230 V / UK 115 V / US 230 V / JP 115 V / POZOSTAŁE 400 V
50 hz
Powietrze
Napęd bezpośredni
Na mokro
2800 obr/min
25,4 mm / 1 "
400 mm / 15,8 cal
230 mm / 9,1 cal
700 mm / 27,6 cal
40 lit / 10,6 gal.
IP 55
1120x600x600 mm / 44,5x24,8x26,8 cal
1120x600x600 mm / 0x0x0 cal

Ciężar

96 kg / 211,64 funty

Ciężar z opakowaniem

125 kg / 277,8 funty

Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)
Ciśnienie akustyczne
Drgania uchwytu tylnego
Poziom wibracji, Aeq

104 dB(A)
97 dB(A)
2,5 m/s²
2 m/s²

