
namizna obdelava
materialov



Prenosna namizna tračna žaga z 
avtomatskim spuščanjem lista.

Varna in enostavna
Na enostaven način do natančnih 
rezultatov, zahvaljujoč sistemu za pritrditev 
obdelovanca ter manualni nastavitvi hitrosti 
spuščanja lista in s tem uravnavanjem 
pritiska žaginega lista na obdelovanec.

Hitro rezanje
Do 60% hitrejše rezanje v primerjavi s 
konvencionalnimi žagami (obratna smer)

Primerna za mobilno uporabo
Enostaven transport zahvaljujoč ergonomski 
obliki in ročaju ter kompaktni a lahki 
konstrukciji

Stalna in prilagajoča hitrost
Digitalno elektronsko reguliranje hitrosti

Hitra nastavitev kota rezanja
Fiksna kotna nastavitev pri: 0°, 45°in 60°

Področje uporabe
Jeklo, aluminij, baker, medenina, lito železo, 
plastika, nerjavno jeklo

TRAČNA ŽAGA  - PBS 120-A

TRAČNA ŽAGA - PBS 160-A

Art.-Št. 07013230

Moč 1300 W, 230V, 50 Hz

Min. / max. št. obratov/min 8000 - 16000

Teža 18 kg

Kabel 4 m

Št. stopenj hitrosti 4

Kotni odrez 0°, 45°, 60°

Art.-Št. 07013240

Moč 2000 W, 230V, 50 Hz

Min. / max. št. obratov/min 11000 - 23000

Teža 35 kg

Kabel 4 m

Št. stopenj hitrosti 4

Kotni odrez 0° in 45°

Prenosna namizna tračna žaga z 
avtomatskim spuščanjem lista.

Varna in enostavna
Na enostaven način do natančnih 
rezultatov, zahvaljujoč sistemu za pritrditev 
obdelovanca ter manualni nastavitvi hitrosti 
spuščanja lista in s tem uravnavanjem 
pritiska žaginega lista na obdelovanec.

Hitro rezanje
Do 40% hitrejše rezanje v primerjavi s 
konvencionalnimi žagami (obratna smer)

Ergonomska oblika

Stalna in prilagajoča hitrost
Digitalno elektronsko reguliranje hitrosti

Hitra nastavitev kota rezanja
Fiksna kotna nastavitev pri: 0° in 45°

Področje uporabe
Jeklo, aluminij, baker, medenina, lito železo, 
plastika, nerjavno jeklo



KOLUTNI BRUSILNIK - PRO 150

KOLUTNI BRUSILNIK - PRO 200

Art.-Št. 0701124150

Moč 260 W, 220V

Notr. premer 16 mm

Max. št. obratov/min 2800

Teža 10 kg

D x Š x V 520 x 210 x 320 mm

Art.-Št. 0701124200

Moč 350 W, 220V

Notr. premer 16 mm

Max. št. obratov/min 2800

Teža 15 kg

D x Š x V 570 x 290 x 340 mm

Kompakten kolutni brusilnik za vsa 
brusna opravila.

Indukcijski motor
Močan in tih za optimalno delovno udobje 
(manj kot 80 dB ob normalni uporabi)

Kompaktna izvedba
Ojačano aluminijasto ohišje za optimalno 
robustnost

Stikalo s protivklopno funkcijo
Zagotovljena varnost pri delu

2 brusilna koluta za večnamensko 
uporabo
Priložena 2 brusilna koluta različne 
granulacije (36 in 60) za večnamensko 
uporabo (grobo in fino brušenje)

Dodatna oprema
Zaščitni pokrov za ostanke brušenja in 
orodje za montažo brusilnika na delovno 
mizo

Kompakten kolutni brusilnik za vsa 
brusna opravila.

Indukcijski motor
Močan in tih za optimalno delovno udobje 
(manj kot 80 dB ob normalni uporabi)

Kompaktna izvedba
Ojačano aluminijasto ohišje za optimalno 
robustnost

Stikalo s protivklopno funkcijo
Zagotovljena varnost pri delu

2 brusilna koluta za večnamensko 
uporabo
Priložena 2 brusilna koluta različne 
granulacije (36 in 60) za večnamensko 
uporabo (grobo in fino brušenje)

Dodatna oprema
Zaščitni pokrov za ostanke brušenja in 
orodje za montažo brusilnika na delovno 
mizo
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Pridržujemo si pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih 
izboljšav in razvoja, tudi brez predhodne najave. Slike so 
zgolj informativne in lahko odstopajo od originala! Navedeni 
tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno 
pred naročilom preveriti. Za morebitne napake ne prevzemamo 
odgovornosti. Ponudba je veljavna le za pravne osebe.
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