UNIEKE COMBINATIE: COMPACTE AFKORTZAAG
EN PRECIEZE PLINTENZAAG IN ÉÉN
De nieuwe afkortzaag KGSV 72 Xact SYM is een mobiele alleskunner voor vloerleggers: als enige zaag ter wereld komen hierin
de klassieke functies samen van een afkort- en verstekzaag met een symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem. Dankzij deze
combinatie kan men zowel panelen als plinten nauwkeurig zagen. Op het symmetrisch verstelbare aanslagsysteem kunnen,
zonder te meten en te rekenen, hoeken direct vanaf de verstelbare winkelhaak overgenomen worden en zo worden verstekken
bijzonder snel en exact gezaagd. De speciale constructie met interne trekstangen, die niet naar achteren uitschuiven, maakt
de zaag extreem compact en eenvoudig te vervoeren. Met zijn zaagblad met fijne tanden en de aan twee zijden gelagerde
trekfunctie levert hij optimale zaagresultaten in vloerpanelen tot 305 mm, plinten en aluminium profielen.
Toerentalregeling
voor verschillende werkzaamheden,
bijv. voor het zagen van aluminium
profielen en kunststoffen
Doeltreffende spaanafzuiging
via geïntegreerde
spaanopvangtrechter

Uiterst compact door
interne trekstangen

Snel en precies zagen van verstekken
zonder rekenen en meten door eenvoudige
hoekoverdracht vanaf de verstelbare
winkelhaak op het aanslagsysteem

Afkortzagen met
trekfunctie

Met:
HM-zaagblad, 2 geïntegreerde
tafelverbredingen, materiaalklem,
gereedschap voor zaagbladwissel,
kabelopwikkeling, verstelbare
winkelhaak (alleen KGSV 72 Xact SYM)

Technische gegevens

KGSV 72 Xact SYM (Afb.)

KGSV 72 Xact

Art. nr.

612216

611216

Afmetingen

660 x 540 x 415 mm

660 x 540 x 415 mm

Zaagvermogen 90°/90°

305 x 72 mm

305 x 72 mm

Zaagvermogen 45°/45°

215 x 42 mm

215 x 42 mm

Draaischijfinstelling links/rechts

50°/50°

50°/50°

Zaagbladhelling links/rechts

47°/47°

47°/47°

Zaagblad-Ø

216 mm

216 mm

Opgenomen vermogen (S6 20%)

1.800 W

1.800 W

Nullasttoerental

2.200 – 6.300 /min

2.200 – 6.300 /min

Zaagsnelheid

25 – 70 m/s

25 – 70 m/s

Hoek-aanslagsysteem binnen/buiten

0 – 50°

–

Gewicht

18,3 kg

16,1 kg

Dubbellijnlaser





Uiterst compact door interne trekstangen,
geen ruimte nodig achter de zaag

Compacte trekfunctie voor brede werkstukken
tot 305 mm

Symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem
voor snel en precies zagen van verstekken
(alleen KGSV 72 Xact SYM)

Maximale productiviteit met het juiste systeem
NIEUW
Onderstellen voor afkortzagen
KSU 401 (Afb.)
Totale lengte 168 – 400 cm
Art. nr: 629006000
KSU 251
Totale lengte 127 – 250 cm
Art. nr: 629005000

Het perfecte cirkelzaagblad voor
laminaat en plinten
maximale zaagkwaliteit bij zeer
hoge standtijd
HW/CT 216 x 2.4 (1.8) x 30 mm
60 FZ/TZ; 5° neg.
Art. nr.: 628083000
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De 3 jaar-garantie van Metabo
Wij verlenen op alle producten de extra
lange 3 jaar-garantie. Binnen 4 weken
na aankoop op de website registreren en
uw normale garantie is tot 3 jaar verlengd.
Registreren op: www.metabo.com/xxl
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www.metabo.nl

Alleszuigers
ASR 35 M ACP
Art. nr.: 602058
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