
Combi-Zaagmachine ERIKA 85 Ec incl. tafelverbreding, freestafel en 2
bevestigingslinialen van 1000 mm

Bestelnummer: 971613

EAN: 4032689166544

Bladverbreding en freestafel worden
meegeleverd

2 opleg- en verbindingsrailen van 1000mm
worden meegeleverd

en caja de cartón

Technische gegevens

Zaaghoogte -1 - 85 mm

Zaaghoogte bij 45° -1 - 60 mm

Verstekbereik -3 bis 48 °

Zaaglengte 430 mm

Afmetingen zaagtafel 525 x 915 mm

Werkhoogte zonder onderstel 415 mm

Werkhoogte op onderstel 890 mm

Toerental onbelast 1900 - 3800 1/min

Opgenomen vermogen 2500 W

Gewicht 34,5 kg

Universele-motor 230 V / 50 Hz

 

Levering

 1 Afzuigset met 2 aansluitingen; Bestelnr. 093670
1 Zaagblad - HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ; Bestelnr. 092465
1 Transportwielen (gemonteerd); Best. Nr. 202889
1 Multifunctionele aanslag MFA met schakelbaar raster; Best. Nr. 203400
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1 Duwstok; Bestelnr. 034901
1 Zeskant Schroevendraaier 6 mm; Bestelnr. 093081
1 /Quickstand\\
1 Aansluitkabel 4 m; Bestelnr. 087847
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Toepassingsvoorbeelden

  

Door de grote zaaghoogte en
afkortcapaciteit is de ERIKA 85 Ec
...

 

Met de multi-functionele aanslag
kunt u een hoekverbinding tussen
ongelijke delen maken zonder het
wisselen ...

 

... ook voor het zwaardere werk
uitstekend geschikt.

 

... of verstellen van de aanslag.
Het resultaat: een perfecte 90°
verbinding.
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Toepassingen

 Afkorten en schulpen (langszagen)

Tafelcirkelzaag functie

Verstekzagen tot 48°

Materialen zoals: massief hout, plaatmaterialen, parket en laminaat, aluminium profielen, kunststof

 

Voordeel

 Nieuw stofkanaal optimaliseert de afzuiging – voor nog minder stof tijdens het werk.

Lichtste Combi-zaag in zijn klasse – voor snel en moeiteloos transport.

Toerental instelbaar – voor het bewerken van hout, kunststoffen of aluminium-profielen.

Door de nullast schakelaar is het niet mogelijk de machine, na een stroomonderbreking, ongecontroleerd
in te schakelen.

 

Omschrijving

 Het unieke stofkanaal bundelt het zaagstof en voert dit optimaal af. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling is de
afzuiger nog effectiever. Resultaat: schoner werken op een schonere werkplek!

Met de geintegreerde /Quickstand\\ staat de ERIKA in slechts enkele seconden op 4 stabile aluminium poten.
Beschermende rubberstoppen aan de voet voorkomen bovendien wegglijden en trillen.

Met de geïntegreerde /Quickstand\\ staat de ERIKA in slechts enkele seconden op 4 stabile aluminium poten.
Beschermende rubberstoppen aan de voet voorkomen bovendien het wegglijden of trillen.

De bediening van de ERIKA laat niets te wensen over. De duidelijk geplaatste bedieningselementen zijn logisch
aan de voorzijde van de machine aangebracht, waar men zich tijdens het werk ook bevindt, niets is plotseling
verdwenen. Vergelijk de ERIKA maar eens!

Dank zij de E-control en het originele-MAFELL-zaagblad is het mogelijk, naast hout ook andere materialen zoals
kunststoffen of Alu-Profielen te bewerken.

Verdere voordelen van de ERIKA 85 Ec: enorm stabiel bladprofiel, Verstekbereik van -3° bis 48°, een verzinkbaar
spouwmes en een max. afkortlengte van  430 mm.
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Toebehoren / Gereedschappen

 Bovenfrees LO 65 Ec MaxiMAX in
T-MAX
Bovenfrees                  

Parallelgeleider met fijninstelling

Spantang 8 mm wordt meegeleverd

Afzuigkap wordt meegeleverd

Revolveraanslag inbegrepen

Transport en opslagbox T-MAX

Universele geleider
met aanslagliniaal                  

Multi-functionele aanslag MFA
met uitschakelbaar raster                  

Steunvoet                  

Afkortroltafel
maximale zaaglengte 905 mm                  

Aanslagliniaal
voor universele geleider, 1000 mm                 

Aanslagliniaal
voor MFA, 1000 mm lang, met afkortaanslag     

Bladverbreding en freestafel
(2 bevestigingslinialen noodzakelijk) voor het
toepassen van de bovenfreze LO 65 Ec           

Freesinrichting                  Adapter
voor de freestafel voor het toepassen van
andere merken                  

Opleg en verbindingsrail
800 mm                  

Opleg en verbindingsrail
1000 mm                  

Parallelaanslag
met fijninstelling                  

Klemstuk                  

Afkortaanslag                  Uitschuifbare aanslag
met oplegplaat, 960 mm                  

Verbindingsstuk
(voor verbinding extra aanslagliniaal) niet
afgebeeld                  

Oplegplaat                  

Aanbouwset wielen                  Schuifstuk                  

Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 24, WZ, voor
langszagen                  

Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ, voor
universeel gebruik                  

Spanenopvvangsysteem
Starter-Set                  

Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 60, WZ,voor fijne
zaagsneden                  
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Spanenopvvangsysteem
5 stuk                  

Zaagblad-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 68, FZ/TZ, voor
kunststoffen en aluminiumprofielen                 
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Contact

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de

mafell@mafell.de  7 / 7


