Směrnice pro mobilitu
Kompaktní stolní pila TS 254 s podstavcem

Nov i n k a

Novi n k a
Nejkompaktnější ve své třídě
Nová stolní pila TS 254 s podstavcem
S novou pilou TS 254 jsou profesionální práce ještě snadnější, rychlejší a bezpečnější.
Pila je vybavena rozsáhlým příslušenstvím a to lze snadno připevnit na pilu pro snadný
transport. Patentovaný integrovaný podstavec zajištuje rychlou změnu pracovní výšky
a perfektní stabilitu pily při práci. Díky integrovanému podstavci je pila velice kompaktní
a také jedna z nejlehčích v této kategorii.
Pryžové pneumatiky zajišťují snadný transport z dílny na stavbu.
TS 254 nastavuje nový standard pro mobilitu ve stolních pilách.

Nejlehčí mobilní
stolní okružní pila
TS 254 je se svými 33,4 kg včetně
podstavce v porovnání s jinými mobilními
stolními okružními pilami své třídy až
o 50 % lehčí!
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Metabo
TS 254

Integrovaný sklopný
podstavec

Dvě pracovní výšky
také pro řezy na podlaze

Jedinečné přednosti

15 Sek.

Pro Vaši bezpečnost:
• Rychlá motorová brzda pro zastavení
pilového kotouče během 3 vteřin
• Ochrana proti opětovnému rozběhnutí
zamezuje neúmyslnému zapnutí stroje
po výpadku proudu
• 2bodové odsávání pilin pro práci bez
prachu
Pro Vaší produktivitu:
• Výkonný motor 2.000 W s elektronickou
ochranou proti přetížení
• Rozvírací klín zapustitelný bez použití
nástrojů pro rychlé nastavení
• Automatické zpětné nastavení na 0 – 45 °
po zadním řezu

Sestavení
během pouhých
15 vteřin

Díky její kompaktní
konstrukci můžete TS 254
snadno přepravovat
a úsporně ukládat.
TS 254
Objednací číslo.

6.00668

Rozměry L x B x H

740 x 750 x 355 mm

Rozmě stoluL x B (min./max.)
Pracovní výšky

670 / 970 x 715 / 995 mm
850 / 355 mm

Max. výška řezu (90°/45°)

87/ 50 mm

Max. šířka řezu s paralelním pravítkem

630 mm

Volnoběžné otáčky

4.200 /min

Max. rychlost řezu

56 m/s

Pilový kotouč

ø 254 x 30 mm

Jmenovitý příkon

2 kW

Rozsah naklopení pilového kotouče
Hmotnost včetně podstavce
Doporučená prodejní cena s DPH

– 1,5 ° až 46,5 °
33,4 kg

24.990,-

Rozsah dodávky:
Pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (40 zubů), podstavec, kola z
tvrdé gumy, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, rozšíření stolu,
zásobník pilových kotoučů, zařízení pro odsávání pilin, pryžový kabel (3 m),
nástroj pro posuv materiálu
Pilové kotouče
HW/CT; ø 254 x 2,4 x 30 mm

Objednací číslo

Cena

Pilový kotouč PowerCut; WZ; 24 Z

6.28025

1.090 Kč

Pilový kotouč PrecisionCut; WZ; 40 Z

6.28059

1.590 Kč

Pilový kotouč MultiCut; FZ/TZ; 80 Z

6.28093

2.190 Kč

Vysavač
ASR 35 L AutoClean

Vysavač
ASR 35 M AutoClean

Objednací číslo

6.02055

6.02056

Třída prašnosti

min. L

min. M

Uvedné ceny jsou doporučené prodejní ceny výrobce včetně DPH.

Váš Metabo autorizovaný prodejce:

Obrázky mohou být pouze ilustrační. Změny ve smyslu technického vývoje, cen a designu, jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny

www.metabo.com

