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EDB 480.1
Motor de 1800W de longa duração para as aplicações mais difíceis

profissional

ferramentas elétricas
alemão desde 1919
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tijolo (por exemplo, Poroton®), concreto aerado, corte de madeira 

com flexibilidade, rapidez e economia em comparação se cortes 

diagonais são possíveis sem problemas

baixo peso e design compacto, o EDB 480.1 
idealizado para uso na construção civil e civil
g, bem como em drywall e carpinteiro, os materiais 
expostos podem ser cortados diretamente no local, 
por exemplo, ing ou telhados. Possíveis riscos para o 
usuário são o caso de guias de corte em trabalho de 
alto nível em condições restritas, por exemplo, ao usar

O poderoso polivalente para vários materiais de construção

Poroton® concreto aerado

profissional

ferramentas elétricas
alemão desde 1919

Conceito de máquina especial ajustado

para cortes em Poroton® até a classe 

de resistência 20 com lâminas de serra 

premium - longa durabilidade e alta 

velocidade de corte!

Comprimento de corte até

480mm
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Design robusto com motor de 
1800W potente e durável

para aplicações mais difíceis

Especificações

Entrada de energia

Tensão nominal

Taxa de traço

Comprimento de corte

Conexão do fuso

Peso

Nº do pedido

EDB 480.1

1800W

230 V ~

2200 rpm

480 mm

Especial

6,1 kg

06644000

em uma caixa incl. conjunto de lâmina 

universal premium, proteção de lâmina e 

ferramentas de montagem

Fornecido

Acessórios Nº do pedido

Conjunto de lâmina universal premium, 2 peças 37452000

Espada robusta resistente à dobra

para corte preciso

Duas contra-serras

serra à prova de explosão

Função de soprador

proteção contra poeira para caixa de engrenagens e usuário

Design compacto e fino
fácil de manusear, trabalhando próximo às bordas

Alça ergonômica

montável em dois lados

Durchziehen des Schwertes durch den Schnitt Troca 
fácil de lâminas de serra

Madeira material de isolamento resistente à pressão

profissional

ferramentas elétricas
alemão desde 1919


