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Link do produktu: https://standrew.pl/pila-formatowa-z-podcinakiem-perfect-max-plus-p-278.html

Piła formatowa z
podcinakiem PERFECT
MAX PLUS
Cena brutto

33 087,00 zł

Cena netto

26 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Pilarka formatowa PERFECT MAX to wysokiej klasy produkt zapewniający wydajną i wieloletnią bezawaryjną pracę.

Model: MAX SMV8D
Marka: PERFECT, POLSKA

Model ten został stworzony z myślą o potrzebach profesjonalnych i wymagających użytkowników.
Tarcza główna i podcinak pracują oczywiście na osobnych silnikach dostosowanych do pracy w najbardziej wymagających warunkach zarówno w
trybie jedno jak i dwuzmianowym.
Układ przesuwu wózka na prętach gwarantuje bardzo długą żywotność układu jezdnego oraz możliwość niwelacji luzów za pomocą rolek na
mimośrodzie. Automatyczne smarowanie. Nowoczesny kaptur zwiększający wydajność odsysania. Precyzyjny i stabilny docisk ukośny z liniałem.
Cyfrowy wskaźnik kątów cięcia .
Jako JEDYNY AUTORYZOWANY przedstawiciel marki PERFECT w Polsce zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
– certyfikat CE
– instrukcja obsługi w języku polskim
– części teraz i później

PARAMETRY TECHNICZNE:
Długość cięcia
Szerokość cięcia
Max. średnica tarczy głównej
Średnica podcinaka
Wysokość cięcia 90°
Wysokość cięcia 45°
Tarcza piły uchylna
Obroty piły głównej
Obroty podcinaka
Silnik główny
Silnik podcinaka
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3200 mm
1300 mm
400 mm
120 mm
120 mm
95 mm
45°
3000 / 4500 / 6000 obr./min
9000 obr/min
5,5 kW / 400 V
0,75 kW

Przykładnica wzdłużna z wyświetlaczem cyfrowym
Prowadzenie wózka na PRĘTACH STALOWYCH
Wskaźnik cyfrowy kątów piłowania
Elektryczna regulacja wysokości tarczy
Centralne smarowanie
Króćce odciągowe
Przedłużenie stołu
Rolka przedłużającą stół
Poszerzenie stołu
Szerokość stołu formatowego (wózka)
Żeliwny stół roboczy
Prowadnica wzdłużna wyciągana do
Długość liniału z prawej strony
Rolka podtrzymująca o długości
Koszyk narzędziowy na wózku
Kątomierz + – 60° z liniałem 890 mm
Gabaryty transportowe:
wózka
skrzyni
złożonej piły formatowej
waga

1 x 80 i 1 x 120
600 x 619 mm
320 mm
830 x 900 mm
400 mm
620 x 900 mm
3350 mm
1210 mm
320 mm
20 x 20 mm

3350 x 410 x 340 mm
2260 x 1120 x 1150 mm
3250 x 3405 x 900 mm
1100 kg

DODATKOWO OFERUJEMY:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

docisk równoległy z szybkim demontażem,
belkę docisk pneumatyczny,
tarcze i podcinaki :
FABA
FREUD
GLOBUS
szkiełka powiększające do piły,
odciągi trocin / różne rodzaje,
węże odciągowe / różne średnice.

Piła formatowa PERFECT MAX jest przeznaczona do pracy w trybie jedno lub dwu – zmianowym głównie do rozcinania płyt meblowych oraz
drewna.
BARDZO NISKA CENA, ŻELIWNA KONSTRUKCJA SPRAWIA,
ŻE MACIE PAŃSTWO TANIĄ MASZYNĘ O BARDZO DOBRYCH PARAMETRACH CIĘCIA.
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