
this is proformance

www.flex-tools.com

 b Precizní řezy pro výrobu dřevěných rámů, nosných konstrukcí v suché 
výstavbě, pokládání laminátu/parket a krácení dřevěných obložení a krycích 
lišt

 b Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
 b Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a 

zvyšuje efektivitu

 b Motorová brzda zastaví řezací kotouč během 3 sekund
 b Přesné označení řezu laserem nalevo od řezacího kotouče
 b Laserová stupnice úhlů od 48° IR. Nastavení úhlů v rozsahu 0-15°-22,5° / 5°-

31,6°-45°. Jasná čitelnost a přesné nastavení intuitivními ovládacími prvky

 b Výkyvný segment do 48° IR. Zarážka pro úhly 0°, 45°, 48° přímý řez, řez v 
úhlu a šikmý řez

 b Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
 b Odsávací hubice Ø 36 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo 

řezu

 b Robustní, dvojité vedení
 b Ergonomické držadlo pro leváky i praváky s pojistkou proti nechtěnému 

spuštění

 b Rychloupínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu na řezacím stole
 b LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
 b FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez 

aku a dobíjecího zařízení

SMS 190 18.0-EC
Aku-kapovací pila 18,0 V
Objednávkové číslo 500631
GTIN 4030293227637

Technická data
Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno 5500 1/min
Nastavení pokosu vlevo 48°
Nastavení pokosu vpravo 48°
Nastavení sklonu vlevo 48°
Nastavení sklonu vpravo 48°
Hloubka řezu 90°/90° 66 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo 23 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo 35 mm
Hloubka řezu 45°/90° 66 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo 16 mm
Šířka příčného řezu 90°/90° 245 mm
Šířka příčného řezu 90°/45° 245 mm
Šířka příčného řezu 45°/90° 155 mm
Šířka příčného řezu 45°/45° 175 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo 35 mm
Průměr pilového kotouče 190 mm
Vrtání pilového kotouče 30 mm
Rozměry dxšxv 720 x 575 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru 12,9 kg

 
Základní vybavení
1 Speciální pilový kotouč (503649) 
1 Adaptér (461636) 
1 Upínací svorka (504106) 
1 Prachový vak


