
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

JR3061T
Máy Cưa Kiếm

Công suất cao và
trọng lượng nhẹ

Cơ chế tay quay dọc

Hiệu suất cắt cao

Trọng lượng nhẹ

3.8 kg

Cắt kim loại nhanh hơn

* model trước đây không quỹ đạo
25 %*lên đến



Phụ kiện kèm theo : Bộ lưỡi cưa kiếm.

Máy Cưa Kiếm
Cách điện kép

Nhiều tốc độ

Có đèn

Hộp đựng đồ

JR3061T

Công suất
Độ xọc
Nhịp cắt
Khả năng

Độ rung

Độ ồn ấp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước 
Trọng lượng
Dây dẫn điện

1,250W
32 mm (1-1/4")
0 - 3,000
Ống : 130 mm (5-1/8")
Gỗ: 255 mm (10")
Cắt gỗ tấm: 18.5 m/s²
Cắt cành: 16.5 m/s²
88 dB(A)
99 dB(A)
487x95x177 mm
3.8 kg
2.5 m

Hiệu suất cắt cao hơn và độ bền tuyệt vời

Đèn LED

Thay lưỡi một chạm không cần dụng cụ
Thiết kế lại kẹp lưỡi giúp tháo lưỡi dễ dàng hơn

Cắt ngọt hơn với cơ chế tay quay dọc

• Tăng độ bền  bằng cách thay đổi cơ chế nhận thanh trượt.

• Tải bằng lực xoay cân bằng cho phép cắt chắc chắn.
• Giảm thiểu độ lệch của lưỡi dao khỏi điểm ngắm, đặc biệt là trong cắt kim loại. Hiệu suất cắt kim loại

Vật liệu thử: ø1 "Ống thép carbon 25A

*không quỹ đạo
Chậm Nhanh

6.7sJR3061T

Model trước đây* 100

125

Móc treo có thể thu vào
Cho phép móc máy lên thang hoặc thanh 
ray ở nơi làm việc.

Điều chỉnh đế không cần dụng cụ
cho phép điều chỉnh đế bằng cách 
nhấn nút.

Cân bằng tải

Hướng
cắt

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.


