
OPTI-S275 N - Fierăstrău cu bandă
Suplimentar: la cumpărarea unui fierăstrău S275 N vă oferim gratuit 
10 benzi de fierăstrău MORSE M42 (vezi verso).

Promoție valabilă până la data de 31 Mai 2017, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. 

2002€
1599€

• Fierăstrău cu bandă metalică cu braț pivotant.
• Două trepte de viteză reglabile din potențiometru.
• Precizie ridicată la tăiere datorită funcționării fără vibrații.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a fierăstrăului după terminarea operațiilor de tăiere).
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.
• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile și perie pentru așchii.
• Viteză de coborâre reglabilă continuu, printr-un cilindru hidraulic și un buton de reglare a avansului.
• Menghină cu acțiune rapidă reglabilă cu ajutorul manivelei. Asigură o prindere rapidă a piesei de lucru.
• Reglarea unghiului de tăiere prin rotirea brațului fierăstrăului până la 60°.

Manometru: control simplu 
și exact al tensionării benzii
de fierăstrău.

Pompă de răcire. Cod: MG.3300260P

Promoție
1599€

+ 10 benzi gratuite



OPTI-S275 N - Fierăstrău cu bandă
Suplimentar: la cumpărarea unui fierăstrău S275 N vă oferim gratuit 
10 benzi de fierăstrău MORSE M42.

Promoție valabilă până la data de 31 Mai 2017, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. 

Model S 275 N

Cod articol MG.3300260P
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max.
de tăiere pe 
profile metalice 
(mm)

0°
Ø 225

235 x 150

45°
Ø 155

210 x 155

60°
Ø 90

120 x 90
Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m/min) 45 / 90
Dimensiune bandă (mm) 2480 x 27 x 0.9
Unghi de tăiere 0° - 60°
Greutate netă (kg) 185
Volumul livrării: postament mobil, limitator de material, 
sistem de răcire, bandă fierăstrău.

Dantură dinți/inch Cod articol

Standard, ceapraz normal, unghi de degajare 0°
4 MM155012480
6 MM155022480
8 MM155032480

Standard, ceapraz tip val, unghi de degajare 0° 10 MM155042480

Pas variabil, unghi de degajare 0°

2/3 MM155052480
3/4 MM155062480
4/6 MM155072480
5/8 MM155082480
6/10 MM155092480
8/12 MM155102480
10/14 MM155112480

Pas variabil, unghi de degajare pozitiv

2/3 MM155122480
3/4 MM155132480
4/6 MM155142480
5/7 MM155152480

Pas variabil, unghi de degajare pozitiv 6° 3/4 MM155162480
4/6 MM155172480

Benzile fierăstrău industriale M42 cu lamă Bi-Metal, dantură 
durificată la Rc 67-69, corp din oțel rezistent la uzură, sudate 
cu fascicul de electroni, sunt destinate tăierii materialelor și 
structurilor dificile pe mașini industriale medii sau grele. 

Durabilitatea ridicată a danturii reduce numărul necesar de 
înlocuiri ale benzilor.

Aceasta împreună cu costul scăzut per tăiere fac din aceste 
benzi o soluție valoroasă pentru producția industrială de serie.

Productivitate ridicată
Costuri reduse

La cumpărarea unui fierăstrău S275 N vă oferim gratuit 10 benzi de fierăstrău 
MORSE M42 (2480 x 27.0 x 0.9 mm. Preț catalog: 19€ fără TVA)

2002€
1599€

Promoție
1599€

+ 10 benzi gratuite


