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Cirkelsåg med pendlande kåpa 18,0 V

CS 62 18.0-EC Art nr 417.939

Cirkelsåg med pendlande kåpa 18,0 V

+ Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar
effektiviteten
+ Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
+ 18,0 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
+ LED-batterikapacitetdisplayen visar
+ Dubbel låsning av gerinställningen förhindrar att sågbladet fastnar när du geringssågar samt
risken för rekyl blir minimal
+ Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
+ Vinkelskala från 0 ° till 50 °. Med förinställda vinklar på 22,5 ° / 45 ° och 50 °. Lättläst,
precisionsjustering med glidfritt spännelement
+ Vridning från 0° till 50° för underskärningar liksom scoringfunktion för perfekt synliga kanter
+ Självlåsande klämhävarm för sågdjupsjustering, skärdjupet är lätt att avläsa
+ I enlighet med de senaste föreskrifterna utan splittkil för doppskärningar, utan tidskrävande
avlägsnande av klyvkil
+ Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma, verktygslös
fastsättning med bajonettanslutning
+ Anslutning för dammsugslang Ø 27 mm eller för stegad adapter
+ Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i
gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
+ FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare

Tekniska fördelar

Batteri/spänning 18 V

Batterikapacitet 2,5 / 5,0 Ah

Varvtal, tomgång 5000 /min

Svängradie 0-50 °

Sågbladshållare 20 mm

Skärdjup 0-62 mm

Snittdjup vid gering 0-38 mm

Snittdjup vid gering med
styrskena

0-32 mm
 

Sågklinga Ø 165 mm

Vinkelinställning
 

0°/22,5°/45°/
50° 

Storlek (LxBxH)
 

380 x 150 x
200 mm

Vikt utan batteri 3,1 kg

Standardutrustning

1 sågklinga Z 24-WZ 456.012 

1 dammpåse 1 st 

1 utsugadapter 1 st 

1 transportväska L-BOXX®
374

414.107 
 

1 insats till transportväska 459.380 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

