MESE DE FREZARE SUPERIOARE

RT 2
RT 3 T
RT 3 F

Mese de frezare
superioare

Masă de frezare superioară

RT 2

• Standard cu canal în T (19 mm) în masa de lucru pentru fixarea opritoarelor de unghi sau a diverselor dispozitive de prindere
• Montarea frezei superioare în partea inferioară a plăcii mesei, găurile pentru montaj trebuie date de dumneavoastră
• Racord de aspirare integrat în vederea racordării unei instalații de aspirare pentru un loc de muncă fără praf
• Masă de lucru din placă de masă MDF de 36 mm grosime, acoperită cu strat de material plastic
• Placa de introducere (Bakelit) pliată incl. 2 inele de introducere rezultă 3 dimeniuni ale orificiilor
• Inclusiv opritor de frezare rigid cu scară gradată și canale în T (8 mm)
• Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale

Incl. 2 inele de introducere (diam. 67
/ 32 mm) și opritor de frezare liberă
pentru frezarea diferitelor forme.

HOBBY

Opritor de frezare acoperit cu strat de material plastic
din MDF cu canale în T și protecție pentru freză.

Top
PREȚ
Adaptor 2 buc. (70 resp. 63 mm) cuprins
în completul de livrare.

NOU

2

Date tehnice

RT 2

Dimensiuni masă
Grosime masă
Înălţime masă
Opritor MDF
Opritor de aluminiu
Deschidere masă frezare
Inele de introducere
Racord aspirare ø
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)
Greutate cca.
Nr.art.

800 x 605 mm
36 mm
860 mm
(2 buc.) 458 x 152 x 25 mm
840 x 100 x 100 x 6 mm
98 mm
67/ 32 mm
70 / 63 mm
950 x 605 x 1010 mm
26 kg
14-2215

Accesorii standard:
• Capotă de protecţie freză
• Opritor MDF
• Opritor de aluminiu
• Placă de introducere 306 x 229 x 9 mm
• Scări gradate
• Pin de ghidare
• Inele de introducere pentru masă
• Batiu

• Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale
• Masă de lucru rabatabilă pentru montarea mai ușoară a frezei superioare
• Masă de lucru rigidă la torsiune din fontă cenuşie pentru cea mai mare precizie
• Capotă robustă de protecţie freză cu şine opritoare eloxate
• Incl. canal longitudinal în masa de lucru pentru fixarea opritorului oblic, clemelor elastice etc.
• Cu racord de aspirare diam. 100 mm pentru utilizarea unei instalații de aspirare
• Raport optim preţ-performanţă

RT 3 T

Mese de frezare
superioare

Masă de frezare superioară

SEMIPROFESSIONAL

TOP-Preț
Pentru o montare mai ușoară
a frezei superioare, masa
poate fi rabatată.
Capotă de protecție freză cu racord
de aspirare diam.100 mm, 2 opritoare
de aluminiu reglabile și dispozitiv de
apăsare.

Standard cu inele de introducere pentru
micșorarea deschiderii mesei de frezare.

NOU

Opritor oblic culisant pe toată
lungimea mesei.

Date tehnice

RT 3 T

Dimensiuni masă
Masă basculantă
Înălţime masă
Opritor de aluminiu
Deschidere masă frezare
Inele de introducere
Racord aspirare ø
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)
Greutate cca.
Nr.art.

780 x 505 mm
0° - 45°
860 mm
2x 300 x 75 mm
92 mm
60 / 30 mm
100 mm
880 x 675 x 1125 mm
57 kg
14-2216

Accesorii standard:
• Capotă de protecţie freză
• Opritor oblic
• Dispozitiv de apăsare
• Inele de introducere pentru masă
• Batiu

3

Mese de frezare
superioare

Masă de frezare superioară
• Utilizabil pentru toate frezele superioare uzuale
• Masă de lucru rabatabilă pentru montarea mai ușoară a frezei superioare
• Lucru fără vibraţii datorită construcţiei stabile de oţel și fontă cenușie
• Masă de formatizat mobilă pentru o manipulare simplă a pieselor mari
• Capotă masivă de protecţie freză cu şine opritoare din aluminiu reglabile de fineţe.
• Cu racord de aspirare diam. 100 mm pentru utilizarea unei instalații de aspirare
• Optim pentru meşteşugari de hobby şi meşteşugarii casnici

RT 3 F

SEMIPROFESSIONAL

Top
PREȚ
Inclusiv masă
culisantă

Pentru o montare mai ușoară a frezei
superioare, masa poate fi rabatată.

Capota de protecţiei a frezei este
echipată cu un dispozitiv de reglare
de fineţe. Evacuarea şpanului aer loc
prin racordul de aspirare integrat.

NOU

Opritor deplasabil cu dispozitiv de
menţinere pe suport.

4

Date tehnice

RT 3 F

Dimensiuni masă
Masă culisantă
Masă basculantă
Înălţime masă
Opritor de aluminiu
Deschidere masă frezare
Inele de introducere
Racord aspirare ø
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)
Greutate cca.
Nr.art.

785 x 505 mm
785 x 310 mm
0° - 45°
860 mm
2x 300 x 75 mm
92 mm
60 / 29 mm
60 mm
1020 x 780 x 1100 mm
55 kg
14-2217

Accesorii standard:
• Masă culisantă
• Capotă de protecţie freză
• Inele de introducere pentru masă
• Dispozitiv de apăsare
• Opritor cu dispozitiv de menţinere pe suport
• Batiu

Notă

Notă

Notă

Imprima
Toate drepturile rezervate – folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate la indemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile
optionale. Preturile se pot modifica. Preturile sunt in euro si nu contin TVA. Editia 2018
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