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PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 420 x 300 x 235 mm

Klinge Ø 210 mm

Klinge boring Ø 30 mm

Klinge omdrejningstal 4500 omdr. / min.

Snitdybde ved 90° max. 75 mm

Snitdybde ved 45° max. 55 mm

Kipbar 0 – 45°
Skyggefugesnit /
(afstand Klinge – væg) 16 mm

Udsugningsstuds-Ø indvendig / udvendig 35 / 38 mm

Motor 230 – 240 V~

Motorydelse 1600 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 6,9 / 7,6 kg 

Dimension Emballage 430 x 240 x 315 mm

Artikelnummer 5901804901-901

EAN 4046664042396

20 Container 810 stk. 
(670 stk. med 1400 mm skinne)

40 Container 1680 stk. 
(1350 stk. med 1400 mm skinne)

40 HQ Container 1920 stk. 
(1540 stk. med 1400 mm skinne)

Fjederført spalte-
kniv 
(inkl.)

FAZIT: 
selbsT AusprobIerT

bewertet mit „GuT“
Ausgabe 11/2015

www.selbst.de
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Skyggefuger op til 16 mm kan også 
gennemføres hurtigt og sikkert med 
den enestående PL75 dyksav i fi neret 
træ vha. splintbeskyttelsen. 
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Tilbehør kan findes på side 10
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Det perfekte værktøj 
til bearbejdning af 
bordplader. 
Muliggør max. 
præcision, både for 
gør-det-selv og prof. 
i form af nøjagtige, 
parallelle, splintfrie 
snit.

PL75 sørger med en 
snitdybde på 75 mm for 
det samme præcise, 
parallelle resultat som 
mange bordrundsave.

Kipbar 0° til 
45°. Anti-kip 
beslaget holder 
PL75 sikkert 
på skinnen i 
enhver 
vinkelindstil-
ling.

Den integrerede splintbeskyttelse 
sørger for splintfrie kanter.

PL75PL75 PL75PL75

8,3" DYKSAV
Ved at bruge 1400 mm føringsskinnen ændres PL75 til en 3i1 sav, som giver 
muligheden for en række snit, som en almindelig rundsav ikke kan løse. Vælg PL75 fra 
scheppach og udforsk mulighederne.

• Kraftig 1600 watt motor

• Føringsskinnen muliggør præcise og rene snit

• Standard 36 TCT klingen giver sammen med kløvekniven et fi nt og nøjagtigt snit 

• Den fjederførte kløvekile muliggør et uhindret dyksnit

• Klingebeskyttelsen muliggør en effektiv spånsugning (spånsuger købes separat)

• Med en snitdybde på 75 mm muliggør dyksaven let tilpasning af døre større 
emner

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

• Skyggefugesnit gennemføres nemt og præcist (16 mm)

• Til værksted og byggeplads • 3 meter gummikabel

• Anti kip-beslag sikrer, at maskinen står sikkert på styreskinnen, når der udføres 
geringssnit

• Inklusiv 1400 mm føringsskinne, skruetvinger, forlængerbeslag og anti-kip 
beslag
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PL75 er velegnet til: 
• hårdt naturtræ • spånplader• krydsfi ner • selv MDF og 
plader med belægning på begge sider.
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