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Przecinarka do betonu Husqvarna K 1270
Rail
Cena:

12 270,48 zł brutto

Producent: Husqvarna
Nr referencyjny: 967 98 23-01

Cechy produktu
Waga ( kg )

16 kg

Moc wyjściowa

5.8 kW

Pojemność cylindra

118.8 см³

Emisja spalin (CO2 EU V)

726 g/kWh

Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana

117 dB(A)

Ciśnienie akustyczne na słuch operatora

104 dB(A)

Równoważny poziom prawy uchwyt

4,4 m/s²

Głębokość cięcia, max.

145 mm

Średnica tarczy, max.

400 mm

Średnica wałka tarczy

25,4 mm

Grubość tarczy

5 mm

Prędkość obwodowa,max.

90 m/s

Poziom drgań, lewy uchwyt

3,9 m/s²

Pełny opis produktu

Cięcie torów kolejowych wymaga mocy, precyzji i szybkości. K 1270 Rail to najmocniejsza
przecinarka na rynku, dostosowana do kolei, torów tramwajowych i systemów metra. Tnie
szybko i prosto, mocowanie mocuje się szybko do szyny, a podwójne mocowania oznaczają,
że można ciąć z dowolnego kierunku.
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Doskonała moc przy niskiej emisji
Idealne cięcie pod kątem prostym
Przyłącze RA 10 mocuje się na szynie dla
uzyskania cięcia dokładnie pod kątem prostym.

Szybkie, stabilne mocowanie
Opatentowany silnik X-torqTM, który wykorzystuje
powietrze do wypłukiwania cylindra, zapewnia
Szybkie i stabilne mocowanie do szyny.
wyjątkową moc, ale utrzymuje niskie zużycie
paliwa i emisje

Active Air Filtration™
Mniejsze zużycie
Nasz dwustopniowy system odśrodkowego
Mniejsze zużycie dzięki pasowi napędowemu z
oczyszczania powietrza i pojedynczy ﬁltr
hermetyczną obudową, chroniącą go przed pyłem. papierowy zwiększają trwałość produktu i
wydłużają okresy między czyszczeniami ﬁltra.
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System do cięcia na mokro
Mniejsza ilość ścieru i zużywanej wody dzięki
zaworowi progresywnemu, który precyzyjnie
reguluję przepływ wody.

Cięcie z obu stron
Standardowo dołączane do maszyny przyłącze RA
10 umożliwia cięcie po obu stronach szyny.

Łatwy rozuch
Wyjątkowa konstrukcja gaźnika, cylindra i
elektronicznego układu zapłonowego wraz z
pompką paliwową i zaworem dekompresyjnym
zapewniają łatwe uruchamianie.
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SmartCarb™

Spowalniacz tarczy

Wielorowkowy pasek klinowy

Nasz zintegrowany automatyczny system kompensacji
spadku przepustowości ﬁltra pozwala zachować dużą moc
przez cały okres użytkowania ﬁltra powietrza.

Skraca czas zatrzymywania się tarczy po
Zapewnia lepsze przenoszenie mocy, rzadziej
wyłączeniu maszyny, dzięki czemu można szybko wymaga napinania i wydłuża okresy
przejść do kolejnego zadania.
międzyobsługowe.

Narzędzia diamentowe do przecinarek ręcznych
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