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PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 340 x 260 x 235 mm

Klinge  Ø 160 mm

Klinge boring  Ø 20 mm

Klinge-omdrejningstal 5500 omdr. / min.

Snitdybde ved 90° max. 55 mm

Snitdybde ved 45° max. 45 mm

Kipbar 0 – 45°

Skyggefugesnit (afstand Klinge – væg) 16 mm

Udsugningsstuds-Ø indvendig / udvendig 35 / 38 mm

Motor 230 – 240 V~

Motorydelse 1200 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 7,4 / 8,2 kg

Dimension emballage 710 x 260 x 270 mm

Artikelnummer 5901802915

Barcode 4046664025665

20 container 900 stk.

40 container 1800 stk.

40 HQ container 2040 stk.

160 mm 
Ø klinge
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FAZIT: 
selbsT AusprobIerT

bewertet mit „GuT“
Ausgabe 8/2012

www.selbst.de

 ELEKTRISK PL55PL55 PL55PL55

360° 360°

Skyggefuger op til 16 mm kan 
også gennemføres hurtigt og 
sikkert med den enestående 
PL55 i fi neret træ vha. 
splintbeskyttelsen.

Fjederført 
kløvekile  
(standard)

33II11
 Dyksav
 Rundsav 
 Panelsav

..
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PL55PL55 ELEKTRISK

Tilbehør kan findes på side 10
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55 mm55 mm

ELEKTRISK  PL55PL55 PL55PL55

6,3“ PROFESSIONEL DYKSAV

Kombinationen af scheppach PL55 dyksav og føringsskinnen af aluminumum skaber 
et system, der står for præcise snit, som aldrig ville være mulige at udføre med en 
håndrundsav.

• Kraftig 1200 watt motor

• Føringsskinnen muliggør en parallel neddykning af klingen og en samtidig føring 
af saven

• Klingen med 24 tænder muliggør et meget rent snitbillede med meget lidt 
afrivning ved laminat

• Den lukkede klingebeskyttelse muliggør en effektiv spånsugning

• En snitdybde på 55 mm muliggør tilskæring og tilpasning på de fl este 
dørstørrelser

• Egnet til forskellige materialer som f.eks. massivt træ, arbejdsplader, MDF-
plader med belægning på begge sider, laminat mm.

• Perfekte skyggefuger med 16 mm

• PL55 leverer de bedste snitresultater – på værkstedet eller på byggepladsen

Det perfekte værktøj 
til bearbejdning af 
bordplader. Muliggør 
max. præcision både 
for gør-det-selv-folket 
og håndværkerne i 
form af nøjagtige, 
parallelle og splintfrie 
snit.

Kipbar 0° til 45°.

Max. 55 mm 
trinløs snitdybde.

PL55 er velegnet til: • hårdt naturtræ • spånplader • krydsfi ner 
• selv MDF og plader med belægning på begge sider. 
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PL55 sørger med en 
snitdybde på 55 mm 
for det samme præcise, 
parallelle resultat som 
mange bordrundsave.
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