
Akku ruční řezačka na styropor HotKnife 36V
Pro rychlé a přesné řezání při zateplovacích pracích

Výhody

 Nezávislá na elektrickém připojení, maximální flexibilita při zateplovacích pracích
a při řezání polystyrenových desek

 Vysoký výkon: 36 V provedení pro vysoký řezací výkon a krátkou dobu nažhavení

 2 akumulátorové Li-lon baterie s dlouhou životností pro práci bez přerušení

Novinka



Další výhody

 Práce bez nutnosti připojení přístroje do el. sítě umožňuje neomezený akční rádius.

 Nízká hmotnost a vyvážený tvar pro neúnavnou práci.

 Nekomplikovaná a jednoduchá obsluha. 

 Rychlá a snadná výměna řezací čepele. 

Precizní řezání desek až do tloušťky 250 mm*
bez dodatečných prací.

S optimálním příslušenstvím (profilové sáně) lze snadno
a precizně provádět výřezy drážek, profilů, bosáží
a řezů na pokos.

Popis produktu Obj. č.

Akku ruční řezačka
na styropor HotKnife 36 V

43 61 20

Rozsah dodávky:
- 1x HotKnife 36 V 
- 2x Akku baterie  (36 V – 1,5 Ah)
- 2x čepel (o délce 150mm a 200mm)  
- 1x čistící kartáč
- 1x imbusový klíč pro montáž čepele
- 1x rychlonabíječka 
- 1x praktický transportní úložný kufr* s čepelí, která je k dostání na vyžádání

Technická data

Napětí 36 V 

Hmotnost 1 115 g

Délka 290 mm

Šířka vnější / vnitřní 40 mm / 74 mm

Maximální teplota 350° C 

Hloubka řezu do 250 mm*

Příslušenství Obj. č.

Náhradní čepel 200 mm 43 61 54

Náhradní čepel 250 mm 43 61 53

Vodítko řezu
se zarážkou 

43 61 75

Saně na profilové řezy 43 61 52

Náhradní flexibilní
čepel 300mm 

43 61 55

Náhradní baterie 36 V 43 61 25

Komfortní a rychlá příprava pracovního prostoru
bez připojení přístroje do el. sítě.

Set v praktickém úložném transportním kufru.
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