SC 2V
Serra circular para corte sem
rebarbas de ferro, latão, cobre
e bronze.

foto ilustrativa SC2V com proteção
elétrica e comando por botoeira.

Máquina de precisão dotada de duas
velocidades, guias de deslizamento
temperadas e mesa giratória que
possibilita cortes de 90º a 45º. É
fornecida com gabinete, moto-bomba
e reservatório para óleo de
refrigeração de corte.
.
Na versão standart, é fornecida com
chaves elétricas de alavanca.
Opcionalmente pode ser fornecida
com comando por botoeira e proteção
elétrica contra falta de fase e
sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Diâmetro máximo da serra (HSS)
Capacidade de corte: perfis a 90º
perfis a 45º
maciços até
Rotação da lâmina
Potência do motor

315 mm
100 x 100 mm
100 x 76 mm
diâmetro 38 mm
46 / 92 rpm
1,1 / 1,3 CV

Dimensões aproximadas:
Altura total
Altura da mesa
Largura frontal
Comprimento lateral
Peso

1485 mm
870 mm
530 mm
650 mm
160 kg

NOTA: Modificações técnicas reservadas.
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