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Funktioner 

 

 Specifik TCT savklinge til metal, træ og plastik 

 Optimeret hastighed 

 Arbejdsbord i aluminium for præcis skæring i vinkler fra 

-52° til +60° med fremhævet markeringer 

 Stabilt understel 

 Dobbelt teleskopudtræk 

 Softstart 

 Inklusiv støvboks og rulleanslag med stop 

 Spindle-lock for nemmere skift af klinge 

 RT-XM 305 U 
Universal kap-/geringsav 

 

Sav, ikke desto mindre, i hvad du 
vil! Med denne universal kap-
/geringsav kan du skære hurtigt og 
nemt i metal og plastic profiler, så 
vel som paneler. Det er især den 
harmoniseret hastighed i samarbej-
de med de optimeret tænder på  
klingen, som gør det muligt at save 
uden problemer i forskellige materi-
aler uden at skulle ombygge eller 
montere noget på saven. Andre 
funktioner som softstart, stabilt 
understel, dobbelt teleskopudtræk 
og en skærekapacitet på op til 305 
mm gør saven til en universal sav. 
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Tekniske data 

 

 Spænding: 230 V ~ 50 Hz 

 Motor: 1,800 W 

 Ubelastet hastighed: 2,500 min
-1

 

 Klinge: Ø 250 x Ø 30 mm 

 Tænder: 48 

 Gering: -52° / 0° / +60° 

 Kipbar: 0° op til 45° mod venstre 

 Kapacitet 90°x90° (træ/metal): 305 x 75 mm / 105 x 75 mm 

 Kapacitet 45°x90°(træ/metal): 210 x 75 mm / 70 x 75 mm 

 Kapacitet 90°x45°(træ/metal): 305 x 45 mm / 70 x 40 mm 

Logistik information 

 

Type:  RT-XM 305 U 

Art.-Nr.:  43.007.90 

  

EAN nr.:   4006825 562507 

Emballage:  790 x 490 x 420 mm 

 

Colli: 1 stk. 

  

  

  

Nt. vægt: 23.1 kg 

Bt. vægt: 26.9 kg 

 

 RT-XM 305 U 
Universal kap-/geringsav 

 

Tilbehør: Art.Nr.: 

TCT klinge Ø 250 x Ø 30, 48 tænder 45.021.57 

Spændeenheder for 
sikkerheds fiksering af 
arbejds emnet 

Inklusiv stabilt 
understel 

Arbejdsbord som kan roteres 
fra -52° til +60° med marke-
ringer 

Rulleanslag med 
stop 

Beskyttelsesskærm 

Støvboks 

Bord forlænger 

Gummi belagt 
greb for nem 
transport 

Softgrip greb 

Softstart 

Multifunkti-
ons savklinge 

Dobbelt teleskopudtræk 


