Serra Sabre Starrett SS7020
FERRAMENTAS ELETRICAS A BATERIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Serra Sabre SS7020
A Serra Sabre SS7020 é uma máquina destinada a cortar diversos tipos de materiais, tais como chapas de madeira, plástica, metálica, tubos, canos, etc. Leve e robusta
possui a capacidade de executar trabalhos profissionais e domésticos com segurança e precisão. Com movimento alternativo da ferramenta de corte, esta máquina executa
cortes com diversos tipos de lâminas em diferentes tipos de materiais. É também utilizada em trabalhos profissionais ou domésticos, tais como poda de árvores, redução
de volume de materiais a serem descartados, etc.
Transportável, pode ser facilmente utilizada em obras civis, operações de resgate, de manutenção e reparo em campo. Com sua forma ergonômica, associada ao baixo
peso, esta máquina é anatômica e confortável para a mão do operador. Por meio de um sistema de troca rápida, a ferramenta de corte pode ser substituída com facilidade,
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travando-a em condições seguras de operação.
Outro recurso encontrado na SS7020 é o controle dos golpes/minuto pelo usuário. Basta controlar a pressão sobre o gatilho interruptor, que os golpes variam
proporcionalmente ao toque. Possui também lâmpada de LED que permite ao usuário uma visão iluminada na área de trabalho.
A máquina de serra tipo Sabre é ideal para o corte invasivo, diretamente em superfícies que não podem ser cortadas a partir de uma aresta, como paredes ou pavimentos.
Todavia, a capacidade de corte para este tipo de operação é direcionada, devendo ser usada para materiais, como compensados e aglomerados de madeira (MDF e MDP) e
“dry wall”.
Características

•
•
•
•
•
•
•
•

Alavanca para troca rápida da lâmina.
Botão de segurança: impede a partida acidental.
Luz de LED para iluminar a área de trabalho.
Sapata ajustável: fornece máximo controle à medida que mantém contato com a superfície de corte.
Alavanca de ajuste da sapata: ajusta a posição e o comprimento da lâmina exposta.
Gatilho com ajuste variável de velocidade.
Bateria com tecnologia Lítio-íon e display de energia.
Freio elétrico: parada rápida da lâmina.

* Acompanha Bolsa Exclusiva + Lâmina de Serra Sabre

Descrição Voltagem do CarregadorNº Catálogo
Serra Sabre

220V
110V

SS7020
SS7020-B1

Especificações
• Velocidade Variável: 0 a 3000gpm
• Curso da Lâmina: 25mm (1”)
• Peso com Bateria: 3,0kg (6,6lb)
Composição do Kit
• 1 Máquina
• 2 Baterias de 2,0Ah
• 1 Carregador 110v ou 220v
• 1 Kit de lâmina serra sabre
• 1 Bolsa de transporte
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