
14’’ krožna žaga za aluminĳ:

Diameter: 14″ (355mm)

Zobje: 80T

luknja: 25.4mm (1″)

Namen: Aluminium

Max hitrost: 1750 rpm

Koda za naročilo: RAPB355AL

Prodajna cena: 104,63€+ DDV

14’’ krožna žaga za jeklo:

Diameter: 14″ (355mm)

Zobje: 66T

luknja: 25.4mm (1″)

Namen: jeklo

Max hitrost: 1750 rpm

Koda za naročilo: RAPB355FS

Prodajna cena: 126,85€+ DDV

14’’ krožna žaga Multi funkcĳska:

Diameter: 14″ (355mm)

Zobje: 36T

luknja: 25.4mm (1″)

Namen: multi fukcĳska

Max hitrost: 2500 rpm

Koda za naročilo: RAPB355MP

Prodajna cena: 64,98€+ DDV

KROŽNA ŽAGA
Trdokovinska rezila zagotavljajo čist, hladen rez z minimalnimi vibracĳami.

S trdokovinsko konico nudĳo 20 % daljšo življenjsko dobo v primerjavi z
abrazivnimi rezalnimi ploščami in delujejo 40 % bolje kot rezila TCT.

Rez praktično brez iskrenja in brez robov.

14’’ krožna žaga za nerjeveče jeklo:

Diameter: 14″ (355mm)

Zobje: 122T

luknja: 25.4mm (1″)

Namen: Nerjaveče jeklo

Max hitrost: 1750 rpm

Koda za naročilo: RAPB355SS

Prodajna cena: 168,73€+ DDV
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• Rotabroachova žaga Element 14 omogoča enostavno rezanje jeklene plošče, kvadratne cevi, kotnega železa, cevi, cevi in pločevine.

• Hitrejše, natančnejše in varnejše kot običajne abrazivne rezalne žage.

• Omogoča rez, ki je skoraj brez isker, brez zarez.

• Vrtljivi primež omogoča rezanje pod kotom 45°.

• Izbirna rezila omogočajo rezanje jekla, aluminĳa ter drugih železnih in neželeznih kovin.

Promocĳska cena: 599,89€
GRATIS: krožna žaga za jeklo.

ROTABROACH ŽAGA

• Hitrost brez obremenitve: 1300/ 1450

• Specifikacĳa motorja: 110 V 1800 W // 230 V 2200 W

• Zmogljivost rezanja Presek škatle: 120 mm x 120 m

• Zmogljivost rezanja Pravokotni odsek: 95 mm x 180 mm

• Zmogljivost rezanja Cev: 130 mm

• Kvadratni del Največja debelina: 90 x 90 mm x: 565

• Skupne mere 285 mm x 405 mm

• Teža: 28 kg

• Varnostne funkcĳe vključujejo: uvlečna zaščita rezila in
komora za zbiranje kovinskih ostružkov

• Poševnina – 0–45º

Poleg Rotabroach žage dobite tudi:

• Žago za rezanje jekla s trdokovinskimi konicami;

• 6 mm šesterokotni ključ;

• V vpenjalna čeljust
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