
Uma nova parceira
para sua oficina

Satisfaz as necessidades dos Profissionais

LB1200F
Serra de Fita de Bancada



Serra de Fita de Bancada LB1200F
Potência
Capacidade
Velocidade da lâmina
Dimensões (C x L x A)
Peso *
Cabo de energia

900W
Espessura do corte:  165mm (6-1/2")  Largura do corte: 305mm (12")
Alta: (50Hz) 800m (60Hz) 1.000m / min  Baixa: (50Hz) 400m (60Hz) 500m / min
615 x 775 x 1,600mm (24-1/4" x 30-1/2" x 63")
81, 2kg
2,5 m

Equipamento padrão Lâminas de serra de �ta, Guia de corte, Guia angular, Vareta de empurrar.
Apoio da Serra de Fita, Chaves hexagonais

* peso conforme Procedimento EPTA-01/2003

Amplie sua capacidade de trabalho

Função Anti-reinício

Interruptor de
Iluminação de trabalho

Alavanca de rápida liberação 
de tensão para troca fácil da 
lâmina
possibilita soltar ou ajustar com 
facilidade a lâmina da serra de �ta
sem utilizar ferramentas.

Iluminação de trabalho
6 LEDs iluminam a mesa de trabalho
para corte fácil em locais escuros

Escala de fácil leitura

mantém o local de trabalho
limpo.

Caixa coletora de pó

Conj. extensor da mesa

Código  JM21000300

Acessórios

2 Velocidades (Mecânica)

Iluminação de trabalho 

Coletor de pó

Base com rodas para maior
mobilidade

Corte em ângulo
a base pode ser inclinada
até 45 graus.

podem ser conectadas mangueiras
de 63 mm e 100 mm de diâmetro.

podendo ajustar a velocidade
para excelentes resultados em
madeiras rígidas e �exíveis

Adaptável a
aspirador de pó

Alta/Baixa velocidade

Apoio com duas rodas e punho
possibilitando maior praticidade
no transporte da máquina.

previne o reinício acidental, mesmo com
a máquina ligada na rede elétrica.

com lente de aumento
para melhor visualização

Lâmina de serra de �ta

4 Madeira/Corte em cruz

Madeira/universal

Madeira/Cortes curvos

Metal não-ferroso

B-1666716mm

37661-B4mm31

98661-B6mm6

59661-B41mm61

 Aplicação  Código

Largura : 0.5 mm

Largura
Dentes
por pol.

Conj. para corte circular

Código  JM21000320

Conj. Lixadeira de cinta

Código  JM21000330

Capacidade de corte

165mm (6-1/2”)
Altura máxima

305mm (12”)
  largura máxima

Os itens de equipamento padrão e as especi�cações podem variar segundo o país ou a região.
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