
MÁY CƯA BÀN
LB1200F

Cộng sự mới
cho công việc của bạn
Cộng sự mới
cho công việc của bạn



*Trọng lượng theo EPTA-Quy trình 01/2003

Mở rộng khả năngcông việc của bạn

Chức năng chống khởi động lại

Công tắc đèn LED

Cần căng đòn bẩy thẳng
nhả nhanh để thay đổi
lưỡi dễ dàng hơn
Cho phép dễ dàng nới lỏng
hoặc thắt chặt lưỡi cưa băng
mà không cần sử dụng dụng cụ 

Đèn LED 
6 đèn LED chiếu sáng bề mặt
làm việc để cắt dễ dàng hơn
ở những nơi tối.

Dễ dàng đọc hiểu quy cách đo

Giữ cho nơi làm việc sạch sẽ.
Thùng chứa rác

Bàn mở rộng

Mã số. JM21000300

Phụ kiện

Giá đỡ có bánh xe để di chuyển
dễ dàng hơn

Cắt xiên
chân đế có thể nghiêng
tới 45° .

Cả hai loại 63mm và 100mm 
đều có thể kết nối được.

Lựa chọn tốt nhất cho
cả 2 loại vật liệu gỗ
cứng hay gỗ mềm. 

Dễ dàng kết nối với
máy hút bụi

Tốc độ cao/thấp

Máy Cưa Bàn LB1200F
Công suất
Khả năng cắt
Tốc độ lưỡi cắt
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

900W
Độ dày vắt cắt : 165mm Vòng cắt : 305mm
Cao : (50Hz) 800m (60Hz) 1,000m / min.  Thấp : (50Hz) 400m (60Hz) 500m / min. 
615 x 775 x 1,600mm
81.2kg
2.5m

Phụ kiện đi kèm: 4 lưỡi cưa vòng (6mm, 13mm, 16mm x2), thước canh, thước chia góc, thanh đẩy vật liệu,
ống nối, bộ cờ lê lục giác (2 cái), chân đế máy.

2 tốc độ cơ

Built-in job light

Hệ thống hút bụi

Chân đế với hai bánh xe và tay cầm
nâng thêm tính cơ động để thuận
tiện cho việc định vị lại máy.

( Dành cho những quốc gia có quy định
yêu cầu)ngăn việc vô tình khởi động để
đảm bảo an toàn ngay cả khi máy được
cắm vào nguồn điện khi bật công tắc.

Với quy cách lớn và đường kính
phóng đại lớn.

Lưỡi cưa bàn

Gỗ/Cắt cong

Gỗ/Cắt thẳng/Cắt cong

Gỗ/Cắt thẳng

Kim loại (Trừ sắt)

B-1666716mm

37661-B4

4

13mm

98661-B66mm

59661-B4116mm

Ứng dụng Mã số

Độ dày : 0.5 mm

Chiều
rộng 

Số răng
/inch

Bộ phụ kiện kẹp lưỡi

Mã số. JM21000320

Thanh thép giữ cố định giấy nhám

Sử dụng đai chà nhám dài 2240 mm
và rộng 20 mm trở xuống.

Mã số. JM21000330

Khả năng cắt

165mm
chiều cao tối đa

305mm
Độ rộng

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia. 


