
Invalcirkelzaag
165mm 1300W

SP6000J
Invalcirkelzaag 165mm 1300W + MAKPAC.

Technische info

Nominaal vermogen 1300 W

Toerental onbelast 2000 - 6400 t.p.m.

Maximale zaagdiepte 57 mm

Maximale zaagdiepte bij 45° 40 mm

Kantelbaar naar links tot 1 °

Kantelbaar naar rechts tot 48 °

Diameter zaagblad 165 mm

Diameter asgat 20 mm

Triax. vibratiewaarde (ah) ≤2,5 m/s²

Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²

Geluidsvermogenniveau (LWA) 102 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 91 dB(A)

EAN 0088381638999

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het
precies op maat zagen van plaatmaterialen of
massieve houten panelen en voor het uitzagen van
rechte uitsparingen.

• Krachtige motor met elektronische controller die zorgt
voor zachtaanloop, regelbare snelheid, constant
toerental onder belasting en overbelastingsbeveiliging.

• Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met
precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.

• Voorritsfunctie voor zuivere snedes in
brokkelgevoelige materialen.

• Soepele, precieze loop dank zij de geleidingsrail met
glijstroken en het uniek naregelsysteem van de
glijspeling.

• Mechanische rem voor een verhoogde veiligheid en
een snellere opeenvolging van de verschillende
arbeidsgangen.

• Ingebouwde vergrendeling op de rail voorkomt dat de
zaag zou omvallen bij versteksnedes.

• Zoolplaat, beschermkap en tandwielhuis uit licht maar
stevig magnesium persgietwerk.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
Standaard accessoires

B-33015
zaagblad SPECIALIZED duikzagen

783203-8
inbussleutel 5x80mm

821552-6
MAKPAC IV opbergkoffer

Optionele accessoires

165447-6
breedtegeleider voor invalcirkelzaag

194367-7
Geleiderail voor invalcirkelzaag

194385-5
spanvijs set

194925-9
Geleiderail voor invalcirkelzaag

196664-7
verstekgeleider

198885-7
Koppelstrip

B-57613
draagtas voor geleiderail

B-49301
Duopack zaagbladen SPECIALIZED

126599-8
Linnen stofzak voor invalcirkelzaag

199140-0
geleiderail voor invalcirkelzaag 100cm

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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