
Invalzaag MT 55 cc MidiMAX in T-MAX

Bestelnummer: 917602

EAN: 4032689172286

Transport en opslagbox T-MAX

Technische gegevens

Zaagdiepte 0 - 57 mm

Zaagdiepte bij 45° 0 - 40,5 mm

Verstekbereik -1 to + 48 °

Toerental onbelast 3600 - 6250 1/min

Opgenomen vermogen 1400 W

Gewicht 4,5 kg

Universele-motor 230 V / 50 Hz

 

Levering

 1 Zeskant Schroevendraaier 5 mm; Bestelnr. 093034
1 Zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, voor universeel gebruik in plaatmateriaal; Best. Nr. 092584
1 Aansluitkabel 4 m; Bestelnr. 087323
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Toepassingsvoorbeelden

  

Hier onderscheidt zich de MT 55
cc: uiterst nauwkeurig uitsparingen
zagen, bijvoorbeeld in een
keukenblad.

 

De snelste manier van zaagbladen
wisselen ter wereld: Druk op
deontgrendelingsknop hendel naar
boven brengen. De deksel opent
zich en het zaagblad kan in een
handomdraai verwisseld worden.

 

Ook op andere geleidelinialen kan
de MT 55 cc probleemloos
gebruikt worden.

 

Met of zonder liniaal - door het
verdraaien van de
zaagdiepte-aanwijzer wordt altijd
de exacte zaagdiepte
aangegeven.
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Toepassingen

 Schulpen (langszagen) en afkorten

Verstekzagen -1 tot +48°

Invalzagen

Materialen zoals: massief hout, cement vezels panelen,trespa, OSB, gipsvezelplaten, plastic,
wandpanelen, plaatmateriaal

 

Voordeel

 De zaagdiepte is precies in te stellen bijvoorbeeld bij het gebruik van opnieuw geslepen zaagbladen of het
verwerken van fermacell.

De gesloten behuizing en de af-sluitbare zaagsnede zorgen voor een zeer laag stof niveau.

De MT 55 cc met de nieuwe CUprex-Compact motor heeft een duidelijk hoger toerental met daarbij nog
meer dan voldoende kracht in reserve.

De zaagdiepte kan op de mm nauwkeurig ingesteld worden. Zowel met als zonder geleideliniaal -
eenvoudig de aanwijzer verdraaien en de exacte zaagdiepte wordt aangegeven.

Voor het instellen van een verstekhoek u maar één knop, in plaats van twee, een halve slag te verdraaien
om beide inklemmingen los te maken.

 

Omschrijving

 Het idee om een nieuwe invalzaag te ontwikkelen is niet nieuw. Nieuw is het wel om alle delen van een machine
zo te ontwikkelen, dat er een uniek precisie produkt ontstaat.

De MT 55 cc is een multitalent die alle vormen van zagen, invalzagen, afkorten, langs- en verstekzagen beheerst
met de hoogste precisie en zonder uit het spoor te raken.

De voorritsfunctie is met één beweging ingeschakeld. Daardoor zaagt u met de MT 55 cc net zo zuiver als met
een stationaire machine, ook als de anti-splinter strip van de liniaal versleten is.

De MT 55 cc is met elektronische toerenregeling voor verschillende materialen en zaagbladen uitgerust.

Met een zaagdiepte van 57 mm (zonder liniaal). Door het innovatieve versteksysteem heeft u altijd de maximale
capaciteit.
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Toebehoren / Gereedschappen

 Geleidingsliniaal F 80
lengte 0,8 m                  

Geleidingsliniaal F 110
lengte 1,1 m                  

Geleidingsliniaal F 160
lengte 1,6 m                  

Geleidingsliniaal F 210
lengte 2,1 m                  

Geleidingsliniaal F 310
lengte 3,1 m                  

Verbindingsstuk F-VS
voor het verbinden van twee geleidingslinialen   

Verstekaanslag F-WA                  Zuig-klemsysteem Aeroxfix F-AF 1
met 1,3 m liniaal, adaptor voor boven en onder
en slang                  

Flexi-slang FXS-L
tot lengte 3,2 m                  

Tas voor geleidingslinialen F 160
voor linialen tot 1,6 m lang                  

Geleidingslinialentas-set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + tas        

Geleidingslinialentas-set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ tas                  

Eindkap F-EK
2 stuks                  

Hechtprofiel F-HP 6,8M
lengte 6,8 m                  

Anti-splinterstrip F-SS 3,4M
lengte 3,4 m                  

Schroefklem F-SZ 100MM
voor het vastklemmen van de liniaal                

Invalpositie-mal MT-PA                  

Parallelaanslag
met vleugelschroeven                  

Zaagblad-HM
162 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, voor
universeel gebruik in plaatmateriaal                

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, voor
universeel gebruik                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, voor
langszagen                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, voor voor
fijnzagen/universeel gebruik                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, voor
fijnzagen in hout                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, voor
gelamineerde platen (Trespa)                  

Diamantzaagblad
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, voor
cementgebonden materialen                  
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Contact

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de

mafell@mafell.de  5 / 5


