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Kapówka KGS 216 M z funkcją posuwu

• Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
• Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na

transport w jednej ręce
• Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
• Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przeno-

szenia i zabezpieczeniu głowicy
• Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssą-

ce
• Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej

podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
• Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sie-

ciowo, nie wymaga baterii)
• Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w

celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
• Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie

sieciowe, nie wymaga baterii)
• Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego

piłowania
• Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od

góry lub od przodu
• Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
• Pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym

do podcinania
• Wszystkie podziałki i elementy obsługowe dobrze widoczne z

pozycji stanowiska pracy
• Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona bez

konieczności demontowania osłony

Nr kat.
Kod EAN

619260000
4007430256560

Wymiary 760 x 475 x 340
mm

Powierzchnia odkładcza 345 x 730 mm

Maks. szerokość cięcia 90°/45° 305 / 205 mm

Maksymalna głębokość cięcia
90°/45°

65 / 36 mm

Grubość cięcia 90°/90° 305 x 65 mm

Grubość cięcia 45°/45° 205 x 36 mm

Regulacja stołu obrotowego w
lewo/prawo

47 / 47 °

Pochylenie piły tarczowej w le-
wo/prawo

47 / 2 °

Piła tarczowa 216 x 30 mm

Moc znamionowa S1 100% 1.200 W

Moc znamionowa S6 20% 1.500 W

Prędkość obrotowa na biegu
jałowym

5.000 /min

Prędkość obrotowa pod obcią-
żeniem

3.750 /min

Prędkość cięcia 57 m/s

Ciężar 13,5 kg

Długość kabla 2 m

Zakres dostawy
Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów), 2
zintegrowane poszerzenia stołu, Ogranicznik długo-
ści, Zacisk do mocowania obrabianego elementu,
Klucz do wymiany piły tarczowej, Zwijacz przewodu,
Worek na wióry


