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Material number 0 603 328 060

EAN 3165140190763

Batente paralelo 
2 608 005 018

✓

Disco de serra de metal duro Speedline 
Wood 
2 608 640 774

✓

Mala de plástico ✓

Embalagem (P/L/A) 305x245x230 
mm
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Dados técnicos

Consumo nominal 600 W

Potência útil 350 W

Disco de serra circular com Ø nominal 130 mm

Disco de serra circular com diâmetro do furo de 16 mm

Nº de rotações em vazio 4.200 r.p.m.

Placa de guia 120 x 260 mm

Tampa de proteção Plástico

Peso da máquina 2,4 kg

Profundidade de corte

Gama de profundidades de corte a 90° 0 – 40 mm

Gama de profundidades de corte a 45° 0 – 26 mm

Funções

Lâmina de serra Speedline ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 97 dB(A)

Nível de potência sonora 108 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 97 dB(A); nível de 
potência sonora 108 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

 

Informação de vendas

Posicionamento
Leve e compacta – para metros e metros de cortes longitudinais precisos

Benefícios para usuário
Potente motor de 600 Watt para cortes longitudinais até 40 milímetros de profundidade de corte em madeira

Ajuste exato da profundidade de corte e regulação precisa para cortes em meia-esquadria

Extrema leveza e excelente ergonomia para uma condução perfeita da serra

Mais vantagens
Interruptor de segurança com bloqueio de ligação operável dos dois lados – impede a ativação involuntária da máquina

Ligação para aspiração de pó – para trabalhar sem pó

Equipada com o disco de serra Speedline Wood de grande qualidade – o disco mais rápido do mercado
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