
Pilarko-zagłębiarka

MT  55  cc

Zamknięta obudowa tarczy 
pilarskiej i ruchomy suwak na 
pilarce zapewniają bardzo niską 
emisję pyłu w trakcie cięcia.

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc wyposażona jest 
w nowy, wysokowydajny kompaktowy silnik 
CUprex, który znacząco podnosi prędkość 
cięcia i posiada duży zapas mocy.

Głębokość cięcia może być 
nastawiona z milimetrową precyzją. 
Z szyną prowadzącą czy bez niej 
- wystarczy obrócić wskaźnik, aby
ustawić dokładną głębokość cięcia.

Przy cięciu pod kątem - 
nastawianie kąta jest blokowane 
w 2 miejscach jednocześnie przy 
użyciu tylko jednej śruby blokującej.

Mechanizm dokładnego 
nastawiania głębokości cięcia np. 
przy pracy z tarczą po ostrzeniu, 
czy płytą Fermacell.

Zalety produktu

• Funkcja nacinania, duża moc i system dokładnego
nastawiania głębokości cięcia

• Kompatybilna z szynami prowadzącymi innych firm
• Najszybszy na świecie system wymiany tarczy pilarskiej
• O zwiększonej mocy dzięki wysokowydajnemu

kompatkowemu silnikowi CUprex

Zastosowanie

• Cięcie wzdłużne i poprzeczne
• Cięcie pod kątem od -1 do +48°
• Cięcie zanurzeniowe
• Do cięcia litego drewna, płyt pilśniowych, OSB, płyt z żywicy

melaminowej (Trespa), płyt karton-gips, tworzyw sztucznych,
płyt z włóknem cementowym, elewacyjnych i innych materiałów

Opis produktu

Pomysł stworzenia nowej pilarko-zagłębiarki sam w sobie nie jest nowy. 
Jednak pomysł stworzenia unikalnie precyzyjnej pilarki ze specjalnie 
zaprojektowanych elementów już takim jest.

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc to as wszystkich branż. Potrafi wykonać cięcie 
zanurzeniowe, pod kątem i skośne, a wszystko to z najwyższą precyzją i bez 
zadzierania powierzchni.

Funkcję nacinania uruchamia się jednym ruchem. Pilarko-zagłębiarka tnie
widoczne krawędzie tak czysto jak stacjonarna pilarka, nawet gdy 
zabezpieczenie przeciwodpryskowe jest już zużyte.

Płynna regulacja obrotów pozwala dostosować prędkość do każdego rodzaju 
materiału.

Zakres głębokości cięcia został zwiększony do 57 mm. A innowacyjny system
nachylania tarczy pozwala na wykonywanie cięć pod kątem niemal bez 
ograniczenia.

Dane techniczne MT 55 cc

Głębokość cięcia 0 – 57 mm
Głębokość cięcia przy 45° 0 – 40,5 mm
Zakres kątów cięcia – 1 – 48°
Prędkość obrotowa 3600 – 6250 1/min
Pobór mocy 1400 W
Ciężar 4,7 kg
Uniwersalny silnik 230 V / 50 Hz

Specyfikacja dostawy

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MaxiMAX  917635
w systenerze MAFELL-MAX
Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MaxiMAX  917658
w systenerze MAFELL-MAX z szyną F 160
Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MidiMAX  917634
w systenerze MAFELL-MAX
Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc MidiMAX  917657
w systenerze MAFELL-MAX z szyną F 160  

Zakres dostawy obejmuje:

1 Tarcza pilarska HM 092584
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, 48 Z, WZ,

 uniwersalna, drewno
1 Wskaźnik pozycji MT-PA (tylko MaxiMAX)  205398
1 Prowadnica równoległa (tylko MaxiMAX)  203214
1 Klucz imbusowy 5 mm  093034
1 Kabel zasilający 4 m  087323
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Pilarko-zagłębiarkę można
używać również z szynami
prowadzącymi innych firm.

Najszybszy na świecie system 
wymiany tarczy. Wystarczy 
wcisnąć przycisk i zwolnić 
dźwignię. Obudowa otwiera się 
i pozwala na wymianę tarczy 
w kilka sekund, bez ryzyka 
uszkodzenia zębów tarczy.

Z szyną prowadzącą czy 
bez niej - wystarczy obrócić 
wskaźnik, aby ustawić 
dokładną głębokość cięcia.

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc
umożliwia wykonywanie 
wysokiej jakości cięć 
zanurzeniowych np. przy 
wycinaniu otworów w blatach 
kuchennych

Zdjęcie Opis Nr kat.

Szyna prowadząca F 80
dł. 0,8 m
Szyna prowadząca F 110
dł. 1,1 m
Szyna prowadząca F 160
dł. 1,6 m
Szyna prowadząca F 210
dł. 2,1 m
Szyna prowadząca F 310
dł. 3,1 m

204380

204381

204365

204382

204383

Łącznik szyn F-VS
do połączenia 2 szyn
prowadzących

204363

Kątomierz F-WA 205357

Szyna Aerofix F-AF 1
mocowanie na podciśnienie
szyna, adapter dolny i górny,
elastyczny wąż

204770

Elastyczny wąż FXS 1000MM
dł. do 3,2 m

205276

Torba na szyny F 160
dla szyn do max dł. 1,6 m

Zestaw szyn z torbą:
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 100MM
+ torba na szyny

Zestaw szyn z torbą:
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ torba na szyny

204626

204805

204749

Nakładka zabezpieczająca F-EK
2 szt. w opakowaniu

205400

Guma antypoślizgowa 
F-HP 6,8M
6,8 m lang

204376

Zabezpieczenie
odpryskowe F-SS 3,4M
dł. 3,4 m

204375

Ścisk stolarski
F-SZ 100MM
do mocowania szyny na
materiale, 2 szt. w opak.

205399

Zdjęcie Opis Nr kat.

Wskaźnik pozycji tarczy
MT-PA

205398

Zderzak odrzutu F-RS 202867

Prowadnica równoległa
z śrubami mocującymi

203214

Tarcza pilarska HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm
48 Z, WZ, uniwersalna,
tworzywa

Tarcza pilarska HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm
24 Z, WZ, uniwersalna,
drewno

092584

092533

Tarcza pilarska HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm 16 Z, 
WZ, cięcie wzdłużne, drewno

Tarcza pilarska HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm
32 Z, WZ, cięcie dokładne, 
drewno

092539

092552

Tarcza pilarska HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm 56 Z, 
FZ/TR, cięcie dokładne, drewno

Tarcza pilarska HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm
48 Z, FZ/TR, płyty
warstwowe (Trespa)

092553

092569

Tarcza diamentowa DIA
160 x 2,4/3,0 x 20 mm
4 Z, FZ/TR, diamentowa,
płyty cementowe i
budowlane

092474

Akcesoria / Narzędzia
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