Ele Wzmocnione narzędzie oscylacyjne dfgd POT
G3 S3
Wzmocnione narzędzie oscylacyjne przeznaczone jest do cięcia grubych, zbitych materiałów.
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Dane techniczne:

Główne zalety:

Narzędzie POT obsługuje noże oscylacyjne o grubości 0.6mm
oraz/lub 1.5mm.

Szeroki zakres zastosowań narzędzia.

Narzędzie dedykowane do rozkrawania grubych, skoncentrowanych
materiałów.
.
Wartość ciśnienia sterującego do 0.8 MPa.
Zużycie powietrza około 300 - 400 l/min.

Kompatybilność z pełną gamą noży oscylacyjnych Zünd (patrz katalog
akcesoriów Zünd)
Wysoka moc narzędzia gwarantująca precyzyjny i szybki rozkrój.
Pełne wsparcie techniczne dla oprogramowania Zünd Cut Center.
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