
pilarka stołowa
216 mm
C 8FSHGC 8FSHG

plus regulowane wsparcie obrabianego przedmiotu*

* Kompaktowa konstrukcja - oznacza kompaktowy system prowadnic 
   w jaki wyposażona jest piła, a regulowane podparcie przedmiotu 
   obrabianego - oznacza regulowane podpory.

Kompaktowe wymiary 

NOWOŚĆ



Nasz dystrybutor:

Kompaktowe wymiary plus regulowane wsparcie obrabianego przedmiotu*1Kompaktowe wymiary plus regulowane wsparcie obrabianego przedmiotu*1

Specyfikacja
Model C 8FSHG

pilarka stołowa 
216 mm
C 8FSHG

216 mmRozmiar tarczy

Maks. wymiary cięcia
(H x W)

Moc*2

Prędkość be obciążenia

Kąty cięcia

Kąt cięcia skośnego

Kąt cięcia ukośnego 

Wymiary

Waga*3

Standardowe akcesoria*4

1 100 W

5 300 obr/min

w prawo 0° – 48°, w lewo 0° – 48°
w prawo 0° – 2°, w lewo 0° – 47°

Blokada kątów cięcia 0, prawo i lewo 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
skos w lewo 0° – 45°, w lewo 0° – 45°

skos w lewo 0° – 45°, skos w prawo 0° – 45°

528 x 725 x 495 mm

13,8 kg

tarcza, rączka ukośna, worek na kurz, 
imadło, uchwyt, klucz

* 1. Kompaktowa konstrukcja - oznacza kompaktowy system przesuwny tego produktu, 
       podpora przedmiotu obrabianego oznacza regulowane podparcie.
* 2. Wymagania dotyczące zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.
* 3. Waga zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.
* 4. Standardowe akcesoria różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Dzięki konstrukcji prowadnic pozwalających silnikowi 
przesuwać się maksymalnie w tył, system ten zapewnia dużą 
wydajność cięcia w ciasnych przestrzeniach lub gdy narzędzie 
jest dosunięte do samej ściany.  
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Kompaktowy system prowadnic
pozwala na efektywne cięcie w ciasnych przestrzeniach

Regulowane przesuwne podpory
dla zwiększenia stabilności w celu podparcia 
obrabianych przedmiotów 

Rozsuwany stół

Rozsuwany
stół

Przymiar

można regulować za pomocą prowadnicy 
pomiarowej i można ustawić wymaganą szerokość

System laserowy
wyznacza linie cięcia

725 mm głębokości

Podpory

Prowadnice

Adapter 
do odkurzacza

Nazwa Nr kat. do modeli

Opcjonalne akcesoria

(prawo i lewo stronnie)

374294 C 8FSHG, C 10FSHC, C 3610DRA


