
GOLVSÅG FSD1274★★★
SÅGDJUP UPP TILL 480 MM

Direktkopplad 74 HP Kubota-motor, bränslesnål turbodiesel

Klingans axel löper i oljebad som ger enkelt underhåll – inga remmar, inga 
smörjnipplar

Elektromekaniskt stopp av klingrörelsen nedåt för optimal livslängd på klingan

Automatisk avstängning av vattnet för minskad vattenåtgång och enklare 
handhavande

Hydraulisk matning med dubbla motorer, utan remmar eller kedjor som ska 
justeras

Frikoppling av klingan för extra säkerhet vid förfl yttning av sågen

Patentsökt hydraulisk inställning av handtaget för enklare manövrering och 
mindre trötthet

Smalaste golvsågen i sin effektklass 

Hydraulisk handtagsinställning, 
patentsökt, för bättre kontroll 
och mindre trötthet

Frikopplingsbar klinga och friläge 
för extra säkerhet

Direktkopplad motor med direkt-
kopplad vinkelväxel för maximal 
effektöverföring till drivande axel
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Tekniska data

SåGKLInGA STAndARd MAxIMuM

Maximalt sågdjup 230 mm 480 mm

Max. klingdiameter 600 mm 1200 mm

Klingans varvtal 1590 min-1 880 min-1

Klingfästets diameter 25,4 mm

Bärardiameter 11,5 mm

Referenscirkelns diameter 57,4 mm

MOTOR

Motortyp Diesel

Märke Kubota

Uteffekt 55 W (74 hk)

Bränsle Diesel

Bränsletank 34,2 l

Motor luftkyld / vattenkyld

Matning Hydraulisk

Klinga Direktkopplad, flänsmonterad  
på vinkelväxel

Matningshast. 0-76 m/min

KOnSTRuKTIOn

Elektrohydrulisk inställning av sågdjupet

Elektromekaniskt stopp vid uppnått sågdjup

Hydrauliskt ställbara handtag

Klingkoppling

Verktygskylning med vatten

Sågning från vänster/höger

MåTT OCH VIKT STAndARd MAxIMuM

Längd 1615 mm

Bredd 927 mm

Vikt 1335 mm

Gewicht 937 kg 1010 kg

System och tillbehör

GOLVSåG FSd1274***

10985200 Golvsåg FSD1274*** (standardutförande)

TILLbEHöR

10990243 Sats för färsk betong med 500 mm klingskydd och 
omvandlare (2100 min-1)
Max. klingdiameter 500 mm

10990244 900 mm klingskydd och omvandlare (1165 min-1)
Max. klingdiameter 900mm

10990245 1200 mm klingskydd och omvandlare (880 min-1)
Max. klingdiameter 1200mm

Partikelfilter för dieselavgaser på beställning


