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BOSCH EasyCut 50 Ferastrau vertical cu lant 500 W + Valiza
Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici
Date tehnice:
Putere nominala 500 W
Putere utila 370 W
Numar de rotatii la mersul în gol 0 – 7.800 rot/min
Placa de baza Otel
Greutatea masinii 1,6 kg
Adâncime de taiere în lemn 50 mm
Adâncime de taiere în material plastic 30 mm
Functii
SDS Bosch
Low Vibration Bosch
Sistem electronic Bosch
CutControl Bosch
Reglarea suflarii aerului
Softgrip

Set de livrare:
Capac de protectie transparent pânza ferastrau 1 600 A00 J6Z
Capac pentru aspirarea prafului 1 600 A00 3D8
Protectie împotriva ruperii aschiilor 1 600 A00 3D9
NanoBLADE Wood Basic 50 2 609 256 D83
Geanta din material plastic

Despre produs
Efectuarea taieturilor în adâncime fara gaurire prealabila
Acum este simplu sa faceti taieri precise 100% în unghiuri drepte cu Tehnologia NanoBlade
Taieri în adâncime sigure si usoare într-o singura etapa – nu este necesara pregaurirea
EasyCut 50 permite chiar si amatorilor de bricolaj neexperimentati sa taie usor si fara efort
Schimbare usoara, sigura si rapida a pânzei de ferastrau prin simpla deschidere a capacului, schimbarea pânzei de ferastrau si
închiderea capacului
Nu necesita întretinere: nu este necesara ungerea sau ascutirea pânzei de ferastrau
Control optim al firului de taiere cu CutControl
Sistem electronic Bosch pentru deplasarea sculei în directia materialului. Deosebit de adecvat pentru aplicatii precum taierea
sticlei acrilice
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Functie de extragere a prafului si de suflare a prafului pentru o buna vizualizare a liniei de taiere si un mediu de lucru curat

Accesorii optionale

115 lei

120 lei

120 lei

