MICROCOUP

Technische gegevens

Type

MICROCOUP 180

MICROCOUP 230

MICROCOUP 300

Motor 230 Volt

0,75 PK (550 W)

1,2 PK (880 W)

2 PK (1,5 KW)

Diamantzaag inbegrepen

Ø 180 mm (Asgat 25,4
25,4 mm)
mm) Ø 230 mm (Asgat 25,4 mm)
mm) Ø 300 mm (Asgat 30 mm)

Max. materiaaldikte

bij harde steen: 11 cm
cm
bij zachte steen: 33 cm
cm

bij harde steen: 2 cm
bij zachte steen: 4 cm

bij harde steen: 44 cm
cm
bij zachte steen: 77 cm
cm

LxBxH

42 x 48 x 28 cm

57 x 58 x 31 cm

56 x 66 x 40 cm

Gewicht

13 kg

28 kg

38 kg

Verstekzagen 0 --45°
45°

Ja

Ja

Ja

Diagonaalgeleider
inbegrepen

Diagonaalgeleider
inbegrepen

Diagonaalgeleider
inbegrepen

Inklapbaar onderstel
niet van toepassing

Inklapbaar onderstel
optioneel

Inklapbaar onderstel
optioneel

MICROCOUP 300

* Constructie- en maatwijzigingen voorbehouden
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MICROCOUP

MICROCOUP 230 / 300

®

MICROCOUP 180
Het handigste hulpje voor de tegelzetter die perfect werk wil afleveren.
Klein en licht (slechts 13 kg). Toch zaagt hij elk formaat tegel haarzuiver
dankzij de diamantzaag met doorlopende snijrand.
Het kantelbare tafelblad (0 - 45°) en de diagonaalgeleider maken zowel het
verstekzagen als het diagonaal doorzagen van een tegel zeer eenvoudig.
Degelijke stalen behuizing met r.v.s. blad. De kunststof waterbak is
uitneembaar, waardoor het schoonmaken in een handomdraai is gebeurd.
Een volwaardige tegelzaagmachine voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Voor technische gegevens: zie achterzijde folder.
Kantelbaar blad voor verstekzagen

Verstelbare materiaalaanslag met
diagonaalgeleider

Uitneembare kunststof waterbak

Gemakkelijk te vervoeren

De krachtige aandrijfmotor (1,2 en 2 PK) en het grote formaat maakt deze
modellen tot de meer professionele zaagmachines, waarmee snel en nauwkeurig tegels, natuursteen e.d. gezaagd kunnen worden. De diamantzaag met
doorlopende snijrand waarborgt een kartelvrije snede. Met de MICROCOUP-300
kunnen zelfs betontegels, bakstenen en dakpannen worden gezaagd. Hiervoor
wordt een vertande diamantzaag aanbevolen. Verstekzagen gaat snel en nauwkeurig dankzij het kantelbare tafelblad. De materiaalaanslag is uitschuifbaar
voor tegels van grote afmetingen.
De bijgeleverde diagonaalgeleider
vergemakkelijkt het diagonaal doorzagen van tegels.
De degelijke stalen behuizing
beschermt de motor en het zaagblad
en is tevens waterreservoir.
De machines vragen geen bijzonder
onderhoud. Het inklapbare onderstel
is een zeer handig toebehoren.
Voor technische gegevens:
zie achterzijde folder.

MICROCOUP 300:
ook voor betontegels

Uitschuifbare materiaalaanslag met
diagonaalgeleider

Voor perfect maatwerk

MICROCOUP 300:
bouwmaterialen tot 7cm dik

Kantelbaar tafelblad voor verstekzagen
Inklapbaar onderstel

