Voor messcherpe zaagsneden in hout, non-ferro metalen, kunststof en
glasvezelversterkt kunststof

Tafelcirkelzaag KS 230
Met het bijbehorende “Supercut” zaagblad (Ø 58mm) kan
zachthout tot 8mm dikte gezaagd worden.
Lange levensduur, geruislozer en standvaste AC-motor. Krachtoverbrenging door tandriem en zorgt voor het juiste toerental van het
zaagblad bij een ca. 2-voudig draaimoment. Zaagvermogen: in hout
tot 8mm, kunststof (ook PERTINAX-platen) tot ca. 3mm, non-ferro
metalen tot ca. 1,5mm.Zelfs glasvezelversterkte kunststof platen
kunnen met een hardmetaalzaagblad worden doorgezaagd.
Verstelbare langsgeleider met aanduiding. Hoekaanslag met
gradenverdeling. Vlakgefreesde werktafel uit aluminium persgietwerk (160x160mm)
Technische gegevens:
220-240V. 85W. 5.00/min. Gewicht ca. 1.8kg
NO 27 006
Diamant-doorslijpschijf 50mm diameter (10mm asgat). Met
een laag van 0.5mm van D107 diamant voor het
zagen van keramiek, porselein, tegels, steen en
printplaten.
NO 28 012
Cirkelzaagblad “Supercut” Ø 58 mm (10 mm asgat). Gezette
vertanding 80 tanden. Ideaal voor hard- en zachthout, PERTINAX en kunststof. Voor snel en zuiver
zaagwerk. Tanden zijn per stuk gezet en geslepen:
super zaagprestatie!
NO 28 014

Opmerking:
De grote zuster van de cirkelzaag ( KS 230) (type FET)
vindt u op pagina 42.

Verstelbare lengteaanslag
met schaal.
Vlakgefreesde werktafel
uit aluminium persgietwerk.

Motor: een stille, stabiele voor
een lange levensduur.
Huis uit ABS, met aan de zijkant
een schuif voor het verwijderen
van het zaagsel.

Bij cirkelzagen belangrijk: Een afzuigopening
met adapter voor een stofzuiger maakt schoon
werken mogelijk
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Hardmetaal zaagblad (massief) Ø 50 mm (10 mm asgat), 0,5 mm dik.
Fijn vertand: ideaal voor het doorslijpen van glasvezelversterkte kunststof platen tot 3 mm, non-ferro metalen,
thermohardende kunststoffen en ander “problematisch”
materiaal.
NO 28 011
Cirkelzaagblad gemaakt van sterk gelegeerd staal. 50mm
diameter (10mm-asgat) Met voornaamste
bestanddelen Wolfram, Vanadium en Molybdeen voor een vlakke structuur, hoge hardheid en een lange levensduur, fijn getand.
Speciaal voor het zagen in non-ferro metalen (Aluminium, Messing, Koper). Ook geschikt voor verbonden materialen zoals Printplaten, en het zagen van Hout en Kunststoffen.
NO 28 020
Hardmetaal-opgelast cirkelzaagblad Ø 50 mm x 1,0
(10 mm asgat), 10 tanden.
Voor het zagen van zacht- en hardhout, printplaten,
PERTINAX en aluminium.
NO 28 016
Ø 50 mm x 1,0 (10 mm asgat), 20 tanden.
Voor een extreem zuivere zaagsnede in balsahout en
multiplex. Ook voor het zagen van GFK-printplaten en
POLYCARBONAT.
NO 28 017

Met Supercut zaagblad
(Ø 58 mm), 80 tanden,
per stuk gezet en geslepen.

Verstekgeleiding
met gradenboog.

