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JN3201J
Knabbelschaar 710W

EAN: 0088381637763

CB-303

Nominaal vermogen 710 W
Aantal snijbewegingen 1300 min-1

Maximale plaatdikte staal 400N/mm2 3,2 mm
Maximale plaatdikte inox 600N/mm2 2,5 mm
Maximale plaatdikte inox 800N/mm2 1,0 mm
Maximale plaatdikte alu 200N/mm2 3,5 mm
Minimale snijstraal binnenkant 120 mm
Minimale snijstraal buitenkant 128 mm
Snoerlengte 4,0 m
Triax. vibratiewaarde (ah) 10 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 92 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA) 81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse II
Afmetingen (L x B x H) 225 x 90 x 254 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 3,4 kg

• Krachtige knabbelschaar voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in vlakke staalplaat tot 3.2mm dikte.

• Het vonk- en terugslagvrije snijprocédé is ideaal voor werkzaamheden in situaties waar slijpen niet toegelaten is omwille van verkleuring van de

plaat, wegens brandgevaar of risico voor persoonlijk letsel.

• In vergelijking met plaatscharen bieden knabbelscharen het voordeel dat ze veel minder aanduwkracht vergen en dat er geen afstelling nodig is

volgens de te snijden plaatdikte; doordat de plaat bovendien niet vervormd wordt, is de afmeting van de te snijden werkstukken in principe

onbegrensd.

• De richtneus als snijbreedte-indicatie en de zijdelings uitgespaarde matrijshouder zorgen voor een goed zicht en een precieze snede langsheen

vooraf afgetekende lijnen.

• Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt

vermeden.

• Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikscomfort

• Geluidsarme werking dank zij de geoptimaliseerde stroming van de motorkoellucht.

• Bijzonder robuuste aandrijfmechaniek met zwaar uitgevoerde excentriek en drijfstang, volledig gemonteerd op naaldlagers.

• Uitwendig toegankelijke koolborstels, herslijpbare matrijs en eenvoudig uitwisselbare stempel voor een probleemloos onderhoud.

• Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.

• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

• MAKPAC II opbergkoffer, matrijs, stempel, matrijshoogte stelring, haaksleutel, Inbussleutel 3x60mm


