PENTRUDER

Pentruder RS2 Veggsag
En liten sag med stor kapasitet
RS2 er en kompromissløs, lett veggsag for de mest krevende kundene, og tilbyr enda kortere oppsettstid, bedre
produktivitet, brukervennlighet og maksimal pålitelighet. RS2 er drevet av det helt nye Pentruder HFi-drivsystemet.

Liten størrelse

Energieffektiv

Stor kapasitet

24,5 kg klar til å kutte

18 kW

Opp til Ø 1.600 mm kniv for 715
mm dype kutt

Pentruder RS2
SAGBLAD
Sagblad max. Ø
Max sagedybde Ø1600mm
Max sagblad oppstart

Ø1600 mm
715 mm
Ø830 mm

MOTOR
Sagbladmotor

Integrert dreiemomentmotor

Max kontinuerlig ut effekt

18 kW

Max vrimoment på spindel

148 Nm

Spindelhastighet under
belastning
Maks reisehastighet
IP-klassifikasjon

5570 - 1050 o/min
2,6 m/min
IP65

VEKT
RS2 saghode inkl motor
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PENTRUDER

Pentruder HFi Modulært system
RS2 veggsag
Lett veggsag for de mest
krevende oppgaver. Kan
benytte skinner fra eldre
systemer.

Pentpak 3
Et svært robust HF
aggregat med lav
vekt.

Kun én kabel
Lettere vekt, enklere
montering og mindre
vedlikehold

Ny fjernkontroll
Oppladbar med 100 timers driftstid
Enkelt, praktisk og lettavleslig display.
Ergonomisk og oversiktlig utformet.
Mulighet for kabel uten bruk av batteri.

Kortere monteringstid
Rask kobling for blad
Enkel montering av blad
Bare én kontakt
Enkel å koble til og fra
Lett vekt, lett å montere bladdeksel
Beste beskyttelse og håndtering

Motor med høyt dreiemoment
Revolutionerende enestående integrert momentmotor
Svært høy systemeffektivitet betyr mer kraft til sagbladet

Modularitet og enkelhet

Pentpak 3

Pentpak 3 driver en rekke HFi-produkter
Modulært system med betydelig lavere maskinvekt

Lav vekt - 15 kg
Svært robust og lite vedlikehold

Samme skinnesystem som alle andre Pentruder-

Vanntett, IP65

maskiner
Høyeste stabilitet og beste håndtering

Robust og reparerbar kontakt

Designet med tanke på kunden
Mindre komponenter
Svært enkelt oljeskift
Bytt koblingsinnsatser enkelt med standard håndverktøy
Effektive glidekoblinger for alle motorer
Børsteløse matemotorer
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Laget i huset for maksimal holdbarhet.
Elektriske sikkerhetsfunksjoner
Høyeste EMC-nivå
Innebygd RCCD - Reststrømbryter Type B
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