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KGS 18 LTX 216 fără ACUMULATOR 
FIERĂSTRĂU DE DEBITAT ȘI SANFRENAT 

 

 

• Fierăstrău unghiular fără fir de mare putere, perfect pentru lucrări de asamblare 
cu volum mare de tăieturi; 

• Până la 400 de tăieturi pe un ciclu de încărcare a bateriei (5.2 Ah) în laminat de 
195 x 8 mm; 

• Până la 200 de tăieturi pe un ciclu de încărcare a bateriei (5.2 Ah) în lemn moale 
de 60 x 60 mm; 

• Funcție de alunecare pentru piesele de lucru largi; 

• Greutate compactă ușoară, potrivită și pentru transportul cu o singură mână; 

• Transportare ușoară datorită mânerelor proiectate ergonomic și a blocării 
capului de ferăstrău; 

• Frână de motor pentru oprirea rapidă a lamei de fierăstrău în 3 secunde; 

• Design robust din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai înalte cerințe; 

• Extracție eficientă a așchiilor și a prafului prin cupa de praf și punga de colectare 
a așchiilor; 

• Setarea rapidă și precisă a unghiurilor comune folosind punctele de oprire; 

• Tehnologia de tăiere cu laser și lampa LED de lucru cu oprire automată pentru 
economisire de energie; 

• Masă extensibilă și reglabilă, detașabilă pentru a pune pe dedesubt panouri 
lungi, plăci etc.  

• Riglă de ghidare înaltă și glisantă pentru tăierea în siguranță a profilelor; 

• Suport pentru fixarea sigură a piesei de lucru din partea superioară sau din față; 

• Funcție de oprire în adâncime pentru crearea ușoară a canelurilor; 
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• Capul de tăiere poate fi înclinat spre stânga, cu un unghi adițional pentru 
conicitate inversă; 

• Toate dimensiunile și elementele de operare sunt vizibile din poziția de lucru și 
pot fi operate intuitiv; 

• Acumulatori cu funcție de afișaj pentru verificarea stării de încărcare; 

• Tehnologie Ultra-M: performanțe maxime, încărcare ușoară și 3 ani de garanție 
a acumulatorului. 

 

Tip acumulator: Li-ion 

Voltaj acumulator: 18 V 

Capacitate acumulator: 5.2 Ah 

Lățime max. de tăiere la 90°/45°:  305 mm/205 mm 

Adancime max. de tăiere 90°/45°:  65 mm/36 mm 

Secțiunea maximă a semifabricatului   

- Tăiere dreaptă 90°/90°:  305 x 65 mm 

- Tăiere dublu înclinată 45°/45°:  205 x 36 mm 

Turație: 4.200 rot/min 

Viteza de tăiere:  48 m/s 

Disc de tăiere:  Ø 216 x 30 mm 

Rotația mesei stanga/dreapta:  47° / 47° 

Înclinarea discului stanga/dreapta:  47° / 2° 

Greutate:  13,6 kg 

Dotare standard 

Disc de tăiere cu 40 de dinți din carburi metalice, două extensii masă,  riglă 

de ghidare, bridă de fixare semifabricat, scule pentru schimbarea discului, 

adaptor pentru aspiratorul de rumeguș 0910059955, 2 extensii de 

întindere a mesei, fără acumulator și fără încărcător. 

 


