Mineraalvezel-snijapparaat ProCut mineral PLUS128
Voor precies snijwerk met accu-sabelzaag

Compacte transportafmetingen dankzij
afneembare voet

Leistung
Snijdiepte
30 cm!

Eigenschappen
• Gebruik met accu-sabelzaag om krachtensparend, snel en precies te snijden
• Draaibare snijgeleiding en flexibele vergrendelbare draagrails
• Talrijke snijvarianten, ook precies snijden in verstek tot 45°

Snijvarianten ProCut
mineral PLUS 128

Bijkomende voordelen

Lengte- en
dwarssnede

Versteksnede

Schuine snede

Vensteropening

Keuze aan verwerkbaar
isolatiemateriaal en aanbevolen snijgereedschap voor
manuele snijbewerkingen*

Duidelijk afleesbare schalen en
neer-klapbare lengteaanslag voor een snelle instelling en herhaling van
snij-opdrachten

Draaibare steun zodat het toestel veilig
kan aanleunen

Ook manueel gebruik met speciaal mes voor
isolatiemateriaal en vossenstaart

vanaf
10 cm

Isolatiemateriaal

Dikte van de
platen tot 10 cm

Steenwol

Mes / Zaag

Zaag

Glaswol

Mes

Mes

PerimeterZaag
hardschuiim

Zaag

Resolplaten Zaag

Zaag

Hybride

Zaag

Zaag

Mesjes worden eenvoudig vervangen dankzij
de geleidingsslede Quick Release voor de
accu-sabelzaag

* Accu-sabelzaag geschikt voor al het
hogergenoemde isolatiemateriaal
Technische gegevens

In de levering inbegrepen

Art.nr.

Set ProCut mineral PLUS 128
snijapparaat met afneembare voet, geleidingsslede, accu-sabelzaag
18 V en mesje voor isolatiemateriaal, duimstok, kartonnen doos voor
transport en als opbergdoos

57 03 95

ProCut mineral PLUS 128
snijapparaat met afneembare voet, geleidingsslede,
duimstok, kartonnen doos voor transport en als opbergdoos

57 03 90

Toebehoren

Art.nr.

Mes voor isolatiemateriaal 48 cm voor manueel snijwerk aan beide
zijden

43 62 49
43 01 55

Snijdiepte bij 90°

6 - 30 cm

Snijdiepte bij 45°

max. 20 cm

Snijhoogte

128 cm

Gewicht

18 Kg

Vossenstaart mineral 48 cm voor manueel snijwerk speciale tanden,
2C-handvat
Accu-sabelzaag met laadstation en twee li-power accupacks

Afmeting (l x b x h)

1 ,75 x 0,27 x 0,24 m

Mes 45 cm voor accu-sabelzaag aan beide zijden geslepen

57 01 96

Mes 30 cm voor accu-sabelzaag aan beide zijden geslepen

57 01 97
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