Husqvarna TS 60

TS 60 je výkonná pila na dlaždice s vysokou řeznou kapacitou na všechny druhy
dlaždicového materiálu. Tato stolová pila umožňuje maximální délku řezu 700
mm. Je to všestranná pila, která snadno zvládá přímé nebo šikmé řezy při 45°. TS
60 je vybavena inovativním systémem Jet Stream pro recyklaci vody a odvod kalu,
díky kterému pracovní oblast kolem pily zůstává čistá a bez vody. Stroj je snadno
ovladatelný jednou osobou díky své nízké hmotnosti, sklopným nohám a kolečkám.

RŮZNORODÉ ŘEZÁNÍ

SNADNÁ MANIPULACE

SYSTÉM JET STREAM

S pomocí TS 60 můžete provádět
přímé i šikmé řezy pod vodou.

Nízká hmotnost a sklopné nohy
usnadňují přenášení. Stabilní
kolečka usnadňují přepravu po
pracovišti.

Systém Jet Stream umožňuje
recyklovat vodu přivedenou ke
kotouči a separovat kal v drážce
vozíku. Zajišťuje tak čistý pracovní
prostor.

SYSTÉM RECYKLACE VODY

Recyklační systém čistí vodu, aby
mohla být znovu použita.

Features Husqvarna TS 60
n Vybavena systémem Elgard™, který pomocí LED diod
indukuje přetížení stroje, aby nedošlo k poškození
motoru, a prodlužuje tak jeho životnost.
n Maximální délka řezu 700 mm.
n Řezací stůl 610 x 410 mm umožňuje řezat dlaždice
např. o velikosti 500 x 500 mm po diagonále.
n Nastavitelná řezací hlava umožňuje šikmé řezy mezi
22,5° a 45°.
n Odnímatelný stůl, vodicí lišta pro šikmé řezy a výškově
nastavitelný stojan jsou součástí standardního
vybavení.

n Vybavena motorem o výkonu 1200 W, navrženým
společností Husqvarna.
n Hmotnost pouhých 36 kg pro snadné přenášení a
transport.
n Vestavěná technologie SoftStart™ - elektronický
systém pro pomalý náběh proudu s normálními
pomalu působícími pojistkami.
n Snadné přepínání mezi přímým a šikmým řezáním.
n Vlastnosti a funkce TS 60 poskytují větší flexibilitu na
pracovišti. Díky systému Jet Stream pro recyklaci vody
a odvod kalu je nyní možné řezat v interiéru.

TECHNICAL SPECIFICATION

Výrobce motoru
Fáze
Průměr vřetene

Husqvarna
1
15,9 mm / 0,625 "

Průměr kotouče

250 mm / 10 palců

Max. hloubka řezu

65 mm / 2,75 palců

Max. délka řezu

700 mm / 28 palců

Max. velikost dlaždice pro šikmé řezání
Objem nádrže na vodu
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg
Rozměry výrobku, DxŠxV
Rozměry s obalem (D x Š x V)
Hmotnost včetně obalu

508 mm / 20 "
12,4 l / 3,28 gal.
36 kg / 79 liber
932x700x468 cm / 37x28x18 palců
1016x558,8x711,2 mm / 40x22x28 "
49,44 kg / 109 liber

