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power cutter

PC-6114 : Rozbrušovací pila
nových rozměrů
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Palivová nádrž (l)

Výkon (kW   /PS)

Hladina akustického výkonu dB(A)
Hladina zvukového tlaku dB(A)

Obsah (cm  )

Hmotnost (kg)

PC-6114

Výkyvné zrychlení přední rukojet (m/s  )
Výkyvné zrychlení zadní rukojet (m/s  )2

Průměr kotouče (mm)

Max hloubka řezu (mm)

Součást dodávky :

Vrtání kotouče (mm)

3

Palivová nádrž (l) 3,9
99,6

108,6
2,7
3,5

0,7
130

350
25,4

8,5

3,2 / 4,3
60,7

Chlazení kotouče s připojením, montážní sada

Rozbrušovací pila PC-6114



Touch &   Stop
Jednopáčkové ovládání
s jasnými polohami pro
studený start, provoz
a zastavení.

Malá rozbrušovací pila

Rozbrušovací pila PC-6114 splňuje sen každého profesionálního uživatele : 
kompaktní design, velmi nízká hmotnost, jednoduchá obsluha, dlouhý interval
údržby, spolehlivý motor a hloubka řezu až 130 mm.

s velkou řadou vylepšení

 Technologie SAS
Splnění emisních limitů podle 2002/88/EC

 

Technologie MPI
U   ložení energie pro jednodušší

opakovaný start

Patentovaný systém nádrže
Odvzdušnění nádrže zabraňuje

možnosti úniku paliva

Nový tvar ústí nádrže
U   možňuje velmi jednoduché

doplnění paliva a kontrolu hladiny
paliva v nádrži

EasyStart
Velmi snadný start díky pružinovému

překonání kompresního odporu
a optimalizovanému řízení motoru

Bezpečné skladování díky 3 pogumovaným 
podpěrám

Přesné vedení při zahájení řezu z
volnoběhu díky pogumované podpěře

Odvod zplodin je veden proti proudu
prachových částic, čímž dochází k
čištění pracovní plochy

 Technologie SAS
Až o 20% nižší spotřeba paliva

Chlazení kotouče
Jednoduché připojení hadice pomocí adaptéru,
plynulá regulace chladící kapaliny

Maximální hloubka řezu
Až o 10 % větší než u
předchozího modelu

Nový klínový řemen
Zaručující bezproblémový
přenos síly a dlouhou
životnost. Napínání přes
excenter.

U   činný antivibrační systém
Pro pohodlnou a bezpečnou
práci.

Spona na rukojeti
Pro uchycení adaptéru
chlazení a montážního
klíče.

Nový systém filtrace
U   možňuje dlouhý interval
údržby filtru

Nový systém filtrace
Cyklonový systém filtrace zaručující
odloučení až 90% prachových částic
vstupem vzduchu do filtru.
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