
ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН

НОВА ПРОДУКТОВА ГАМА
ПРЕДСТАВЯНЕ 2/2017

HS0600
 Съвместим с водеща релса чрез адаптер за водеща релса 
(опция)

 Фино паралелно подравняване на опорната плоча към 
циркулярния диск

 Кожух и предпазител на диска от магнезиева сплав

Плоска конструкция на 
корпуса на двигателя
Увеличава стабилността при 
смяна на диска

Ергономична гумирана 
ръкохватка

Заден ъглов водач
За лесно и прецизно 
настройване на ъгъла на 
рязане

Алуминиева опорна 
плоча

Звуково налягане (LpA): 94 dB (A)
Ниво на звукова мощност (LwA): 105 dB (A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²
Рязане на дърво

Лост за настройване на 
ъгъла

0°/ 15°/ 22,5°
30°/ 45°/ 50°

Дълбочина на рязане  
101 mm

Дискът с диаметър 270 mm 
позволява рязане на дърво 

с дебелина 4х (10 cm) с 
един ход

Консумирана мощност 2000 W

Размер на диска Ø 270/30 mm

Обороти на празен ход 4300 min-1

Макс. капацитет на рязане (0°/45°/50°) 101/71/63 mm

Размери (Д x Ш x В) 418 x 273 x 324 mm

Тегло (EPTA)* 6,9 kg

*С щуцер за прах

Модел Батерия Зарядно 
устройство

Куфар за 
пренасяне Цена с ДДС

HS0600 - - - 948 лв.
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www.bashmaistora.bg

МАГАЗИНИ: гр. Варна;  ул. “Струга” № 23 и 25 тел.: 052/64 30 30; факс: 052/64 30 35, моб.: +359 88 925 2963, email: info@bashmajstora.com   
СЕРВИЗ: гр. Варна;  ул. “Струга” № 25, тел.: 052/64 30 30; факс: 052/64 30 35,  моб.: +359 88 806 2122, email: service@ bashmajstora.com


