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Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V

CS 62 18.0-EC Bestelnr. 417.939

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V

+ Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en
verhoogt de efficiency
+ Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
+ 18,0 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
+ Accu-capaciteitsaanduiding
+ Dubbelgeklemd verstekelement verhindert blokkering van het zaagblad bij verstekzagen en
het terugslaggevaar
+ Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
+ Hoekschaal van 0° tot 50°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 50°. Eenvoudig
afleesbaar en exact instelbaar door handige spanelementen
+ Kantelbaar (verstek) van 0° tot 50° voor het zagen van mooie gave kanten
+ Instelling van de zaagdiepte door handige vergrendelinghendel, eenvoudig aflezen van de
zaagdiepte
+ Volgens de meest recente voorschriften zonder spouwmes voor invalsneden en zonder
omslachtige demontage van het spouwmes
+ Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken en
gereedschapsloos te koppelen via bajonetsluiting.
+ Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27 mm of verloopadapter
+ Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-,
betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
+ FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu,
laadapparaat

Technische attributen

Accu-spanning 18 V

Accu-capaciteit 2,5 / 5,0 Ah

Onbelast toerental 5000 /min

Zwenkbereik 0-50 °

Zaagbladopname 20 mm

Snijdiepte 0-62 mm

Snijdiepte bij verstekzagen 0-38 mm
 

Zaagdiepte bij
verstekzagen met geleiding

0-32 mm
 

Zaagblad-Ø 165 mm

Voorinstelling hoek
 

0°/22,5°/45°/
50° 

Afmeting (L x B x H)
 

380 x 150 x
200 mm

Gewicht zonder accu 3,1 kg

Basisuitrusting

1 zaagblad Z 24-WZ 456.012 

1 stofzak 1 stuk 

1 zuigadapter 1 stuk 

1 transportkoffer L-BOXX®
374

414.107 
 

1 kofferinleg 459.380 
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