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 b Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání 
sádrokartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek

 b Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
 b 18,0 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
 b Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a 

zvyšuje efektivitu

 b Stupnice pro nastavení úhlů od 0° do 50°. Možnost přednastavení  úhlu  
22,5° / 45° a 50°. Lehce čitelná a přesně stavitelná s praktickým upínáním

 b Dvojitě uchycený výkyvný systém zabraňuje pohybu pilového kotouče při 
řezu v pokosu a tím nebezpečnému záseku

 b Oblast výkyvu od 0° do 50°. Funkce předřezu pro perfektní pohledové řezy
 b Nastavení hloubky řezu upínací svorkou, jednoduchá čitelnost hloubky řezu
 b Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27 mm nebo na 

univerzální adaptér

 b Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci, vyměnitelný bez použití 
nástrojů s bajonetovým upnutím

 b Dle nejnovějších předpisů bez ponorného klínu pro zapuštěné řezy a bez 
složitého demontování ponorného klínu

 b Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
 b LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
 b FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Aku-kotoučová pila se zápustným krytem 18,0 
V
Objednávkové číslo 454028
GTIN 4030293201477

Technická data
Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno 5000 1/min
Hloubka řezu 0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°) 0-38 mm
Průměr pilového kotouče 165 mm
Vrtání pilového kotouče 20 mm
Rozsah otáčení 0-50°
Přednastavení úhlu 0 / 22,5 / 45 / 50°
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšxv 380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3,1 kg

 
Základní vybavení
1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) 
2  Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) 
1 Rychlonabíječka (417882) 
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414107) 
1 Vložka do kufříku (459380) 
1 Prachový vak


