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STA 18 LTX 140  
FIERĂSTRĂU PENDULAR 

 

 
 

• Fierăstrău extrem de puternic cu bloc electronic VTC pentru tăieri rapide în 

lemn moale până la 140 mm; 
• Performanță de tăiere foarte ridicată: mai mult de 40 de metri de tăiere în 

plăci (19 mm) cu doar o încărcare a bateriei; 

• Extrem de comod datorită mărimii mici a mânerului și suprafeței de prindere 

moale; 

• Sistem de schimbare a pânzei fără cheie Metabo „Quick“ cu funcție de 

ejectare automată; 

• Pornire automată convenabilă cu accelerație automată a vitezei de cursă; 

• Tăiere simplă, conică, datorită plăcuței cu puncte de sprijin care poate fi 

ajustată fără scule; 

• Funcția selectivă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare liberă a liniei de 

tăiere; 

• Dispune de lumină de lucru cu led integrat pentru o iluminare optimă a liniei 

de tăiere; 

• Variatorul de turație Vario Tacho Constamatic (VTC) păstrează constantă 

frecvența curselor pânzei chiar și sub sarcină asigurând astfel un avans de 

tăiere maxim;    

• Protecție la repornire: împiedică pornirea neintenționată după întreruperea 

sursei de alimentare; 

• Durată lungă de funcționare datorită designului optim al angrenajului și a 

motorului și carcasei robuste din aluminiu turnat sub presiune; 

• Pachet de acumulatori cu capacitatea display-ului de verificare a nivelului de 

încărcare;  

• Tehnologie Ulrta-M: performanță foarte înaltă, încărcare subtilă și 3 ani de 

garanție pentru acumulator. 
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 Grosime maximă semifabricat   
 - Lemn:  140 mm 

 - Metale neferoase:  35 mm 
 - Tablă de oțel:  10 mm 

 Înclinație de la / la:  - 45 °/+ 45 ° 

 Frecvența curselor la mers în gol:  1.000 – 3.100 /min 

 Tensiunea acumulatorului: 18 V 
 Masa (inclusiv acumulatorul):  2,9 kg 

 
Dotare standard 
Placuță de protecție din plastic (fără pachet de acumulatori, fără încărcător), 
placuță de protecție împotriva așchiilor, carcasă încorporată MetaLoc.  
 


