Accu lintzaag

Specificatie

18 V 5,0 Ah

Snelheid zaagblad (onbelast)

1 (lage snelheid)

120 m/min

2 (middelhoge snelheid)

140 m/min

3 (hoge snelheid)

162 m/min

Zaagbladmaat

EY45A5

730 x 13 x 0,5 mm

Maximale zaagcapaciteit
(door roteren materiaal)

Rond materiaal

63,5 mm

Vierkant materiaal

Afmetingen / gewicht

56 x 63,5 mm
Totale lengte 434 x totale hoogte 240 x breedte 199 mm / 4,05 kg

Capaciteit (nominaal, volledige lading)

Elektrisch materiaal E25

~600 zaagsneden per lading

* bij gebruik van origineel blad

Elektrisch materiaal G42

~90 zaagsneden per lading

Nauwkeurig en vonkloos zagen

● : standaard accessoire
○ : afzonderlijk beschikbaar

Accessoires en overige producten
Snellader (Lithium Ion)
Accupakket 18 V

5,0 Ah (LJ type)

Origineel blad lintzaag (18 tanden)

EY45A5LJ2G

EY45A5X

EY0L82B

●

○

EY9L54B

● x2

○

EY9SXMJ4E

●

●

Model#

Waarschuwing voor de accu´s: Als de accu kortsluiting maakt door binnendringend water, corrosie door gas, of geleidend materiaal, of beschadigd
raakt door zware slagen of uitwendige krachten, kan dat leiden tot rook, vuur of schade. Gebruik het apparaat niet in dergelijke omgevingen.
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Tweede hendel

Handig in gebruik
ook in kleine ruimtes!
Variabele snelheid geeft
nauwkeurige afwerking.

Vrijgaveknop

Activeringsknop
(met snelheidsregeling)

Instelknop
bladsnelheid

LED-licht

(Achterzijde)

Haak

Spanningshendel

Aluminium
gietframe

133mm

Snijkop

Compact om in kleine ruimtes te kunnen werken
Met de compacte zaagkop kunt u in kleine ruimtes komen. Met het gebruiksvriendelijke,
uitgebalanceerde ontwerp kunt u verticale en horizontale zaagsneden maken, zodat u
gemonteerd materiaal gemakkelijk kunt zagen.

Geleideplaat

Maximale zaagdiameter*1

*1 Bij roterende zaagsnede in het materiaal

Rond materiaal: 63,5 mm, Vierkant materiaal: 56 x 63,5 mm

Snelheid instellen met behulp van de
snelheidschakelaar voor de bladpunt
Drie snelheden beschikbaar, geschikt voor het te zagen materiaal.
Vermijd oververhitting van de zaagsnede, voor een fraaie afwerking.

Bladsnelheid 1

Bladsnelheid 2

Bladsnelheid 3

(lage snelheid)

(middelhoge snelheid)

(hoge snelheid)

Om rvs, enzovoort, te
zagen*2

Om afvoerpijpen,
enzovoort, te zagen*2

Om elektriciteitsbuizen,
waterleidingen, enzovoort,
te zagen*2

*2 Met 18 V accupakket

Activeringknop

(met snelheidsregeling)

Verhindert dat het blad
slipt, zodat u makkelijker
begint te zagen.

Grote geleideplaat
Stabiliseert het te
zagen materiaal

Kort bij wanden

Kort bij plafonds

Slijtvaste bladen voor een lange levensduur
Haak
Om tijdelijk op
te slaan tijdens
een klus.

LED-licht
Verlicht de
zaagomgeving
in donkere
omgevingen

Slijtvaste bladen
Het eigen, geharde materiaal
behoudt zijn sterkte, voor
een slijtvast, flexibel en
betrouwbaar blad.
Levensduur van 600 zaagsneden voor
E25 elektrisch materiaal (bij 18 V,
5,0 Ah, bladsnelheid 3) (op basis van
evaluatie door Panasonic)

Stijf frame
Het stijve,
aluminium
gietframe houdt
de regelbladrotatie
van de rollen in een
parallelle baan,
zodat het blad op
zijn plaats blijft.

