Passion for woodworking.

KAP- EN VERSTEKZAAG MET BOVENTAFEL M-SAW TT305UTC

€412,39 (excl. BTW)
De TT305UTC is de grote zus van de TT255UTC. Ze biedt dezelfde mogelijkheden als haar kleine zus,
maar heeft een groter zaagblad: 305 mm met 60 tanden.
Artikelnummer: 0MS305BTC

GALERIJAFBEELDINGEN
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De TT305UTC is de grote zus van de TT255UTC. De zaagmachine heeft een zaagblad van 305 mm met 60
tanden (tegenover 255 mm en 48 tanden bij de TT255UTC).
De TT305UTC biedt alle mogelijkheden van een kapzaag en is dankzij haar boventafel met geleider ook
uitermate geschikt om planken in de lengte te zagen. Door haar compactheid en lage gewicht is ze bijzonder
handig om mee te nemen bij werken op verplaatsing.
Het gebruik van kogellagers op alle gewrichten zorgt voor een precieze draaibeweging van de tafel, de kop en
het kantelsysteem. De compacte en lichte zaag heeft een persgegoten aluminium behuizing, een ruime,
makkelijk te verstellen boventafel met robuuste geleider en een duidelijke verstekaanduiding. De motor heeft
riemaandrijving, wat voor een groot koppel zorgt, en is achteraan geplaatst, waardoor de zaag een grote
zaaghoogte heeft.
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De TT305UTC is verder uitgerust met een ergonomische verticale D-handgreep, die ervoor zorgt dat de op- en
neerbeweging eerder vanuit de pols dan vanuit de schouder uitgevoerd wordt. Een bijkomend voordeel van
deze handgreep is dat hij zowel met de linker- als met de rechterhand gebruikt kan worden.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Zaagblad van 305 mm met 60 tanden
Grote zaaghoogte doordat de motor achteraan geplaatst is
Riemaandrijving van de motor zorgt voor groot koppel
Ruime en eenvoudig te verstellen boventafel met robuuste geleider
Lichtgewicht, dus handig om overal mee te nemen
Duidelijke verstekaanduiding
Persgegoten aluminium behuizing
Kogellagers op alle gewrichten zorgen voor precieze draaibeweging van de tafel, de kop en het
kantelsysteem
Ergonomische D-handgreep zorgt voor minder belasting van de schouder en kan zowel met de linker- als
met de rechterhand gebruikt worden

MERK

Comfort Line

Tendotools

STANDAARD UITRUSTING
Zaagblad 305 mm met 60 tanden Boventafel Verticale D-handgreep Verstekaanduiding
Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS
Geen downloads beschikbaar.
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BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht

19 kg

Dimensies

620 × 490 × 420 cm

Max. zaagdikte

40 mm

Voltage

230 V

Vermogen

1600 W

Snede 0° x 0°

150 x 100 mm

Snede 0° x 45°

100 x 100 mm

Snede 45° x 0°

150 x 70 mm

Snede 45° x 45°

50 x 60 mm

Zaagblad diameter

305mm
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