
KONELEHTISAHAT

Pegas on konelehtisahojen ehdotonta aatelia. Lähes värinätön käynti, portaaton
nopeudensäätö, suuri pöytä, terän pikalukitus ja sahauskohdan puhtaanapito puhalluksen
avulla sekä alapuolinen purunpoistoliitäntä, ovat itsestäänselvyyksiä laadukkaassa
sahassa.

Pegas-konelehtisahassa on lisäksi ylös kääntyvä ylävarsi, jonka ansiosta terä voidaan
kätevästi pujottaa yläkautta kappaleen sahauksen aloitusreikiin.

Todella ainutlaatuiseksi Pegas-konelehtisahan tekee se, että työstöterää voidaan kallistaa
45° molempiin suuntiin pöytätason pysyessä koko ajan vaaka-asennossa. Tämän ansiosta
etenkin painavien kappaleiden hallinta sahauksessa on merkittävästi helpompaa kuin
kaltevalla pöydällä.

Pegas -konelehtisahoja on kolmea eri kokoa: kitasyvyydet 16" (406 mm), 21" (533 mm) ja
30" (760 mm).

Vankka rakenne

Lähes värinätön käynti

Portaaton nopeudensäätö

Terä kallistuu molempiin suuntiin - ei pöytä

Kallistukselle kääntöpyörä, lukitus ja mitta-
asteikko ja pikakohdistus käytetyimmille
kallistuskulmille

Sahauslinjan puhtaanapito puhalluksella

Terän pikalukitus ja kireyden säätö

Kääntyvä ylävarsi; terä voidaan pujottaa
yläkautta aloitusreikään

Kappaleen nousun estävä painintalla

Kouluvarustukseen kuuluu lisäksi:

Muovinen säädettävä sormisuoja

Korkeussäädettävä jalusta

Erilliset kytkimet käynnistykselle ja
pysäytykselle (pysäytys ensisijainen)

Uudelleenkytkeytymisen esto

Hätäseiskytkin Kuvassa Pegas SCP21C -konelehtisaha. Kuva kouluvarustukseen
kuuluvasta sormisuojasta alhaalla vasemmalla.
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TEKNISIÄ TIETOJA

Malli: SCP16C SCP21C SCP30C

Tilauskoodi: 401 6311 401 6316 401 6321
Koko (SxLxK): 686 x 380 x 432 mm 812 x 380 x 380 mm 1100 x 394 x 387 mm
Työpöydän koko (LxS): 305 x 470 mm 345 x 597 mm 358 x 825 mm
Paino (pelkkä saha): 24,5 kg 29,5 kg 52 kg
Terän kallistus molempiin suuntiin: 45 ° 45 ° 45 °
Kitasyvyys: 406 mm 535 mm 762 mm
Suurin leikkauspaksuus: 53 mm 53 mm 53 mm

Terän heilahdusnopeus: 400 - 1400 400 - 1550 400 - 1550
(portaattomasti säädettävissä)

Käyttöjännite / nimellisteho: 230 VAC / 345 W 230 VAC / 345 W 230 VAC / 345 W

Lisävarusteet Tilauskoodi Tilauskoodi Tilauskoodi

Korkeussäädettävä jalusta 401 6317 401 6317 401 6322

Uudelleenkäynnistymisen esto ja
hätäseiskytkin 401 6325 401 6325 401 6325

Saatavana myös laaja valikoima Pegas-teriä.

Pegas-konelehtisahan terää voidaan kallistaa 45°
molempiin suuntiin pöydän pysyessä vaakasuorassa.
Pikalukituksen ansiosta terä voidaan palauttaa nopeasti ja
tarkasti 90° kulmaan asteikkoa katsomatta.

Pegas-konelehtisahassa on ainutlaatuinen ylös
kääntyvä ylävarsi, jonka ansiosta terä voidaan pujottaa
kätevästi yläkautta sahauksen aloitusreikiin.

Terän pikakiristysjärjestelmän ansiosta terän kireys
palautuu aina samaksi terän irrotuksista huolimatta.
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