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BTS
Derz kesme makinaları

Her kesimde birinci sınıf performans: BTS
BTS serisinin benzin motorlu kesme makineleri, şantiyedeki ideal arkadaşınızdır. Parçaların yüksek nitelikli işlemesinden dolayı bunlar çok uzun
ömürlü ve sağlamdır. Mükemmel seviyede dengelenmiş makine tasarımının kullanılması rahat ve kumanda edilmesi de çok kolaydır. Hava soğutmalı
iki zamanlı motor, güvenilir güç aktarımlı güçlü bir torka sahiptir ve BTS serisinin mükemmel kesme performansını sağlar. Bununla birlikte önceden
belirlenen tüm emisyon sınır değerlerine kolayca uyar.

Birinci sınıf kesme performansı●

Ortalamanın çok üstünde kullanım süreleri●

Yüksek torklu, çekiş gücü yüksek High Performance (Yüksek Performans) motoru●

Yüksek nitelikli ve sağlam yapı●

5m/sn²’nin altındaki el-kol titreşimleri*●

3 katmanlı hava filtre sistemi:Zaman ve nakit
tasarrufu sağlar

Yumuşak çalıştırma:Fazla güç kullanmayan starter
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Emilen hava önce siklon ayırıcıdan geçer ve bu sırada zaten büyük ölçüde kir
parçacıklarından temizlenir. Bunu köpük malzeme izler. Önceden temizlenen
hava ancak sonunda ana filtreye ulaşır. Bu, hava filtresinin kullanım ömrünü
birkaç kat artırır. Ayrıca sadece çok düşük bir basınç kaybı oluşup, aynı kalan
yüksek bir motor gücü sunar.

Yenilikçi bir mekanizma, kullanıcının makineyi çok az güç kullanarak
başlatabilmesini sağlar. Daha az yorucudur ve daha hızlı kullanıma hazırdır.

* Böylelikle el-kol titreşimi, 5 m/sn²’lik sınır değerinin altındadır. Bu, günde maksimum sekiz iş saati boyunca sürekli kullanılmasını sağlar. EU
2002/44/EG sayılı AB yönetmeliğine göre.
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Derz kesme makinaları

Teknik bilgiler

 BTS 630 BTS 635s

U x G x Y  mm 800 x 315 x 400 825 x 315 x 420

Ağırlık  kg 10,9 11,3

Bıçak çapı maks. mm 300 350

Bıçak çapı min. mm 300 300

Kapsama alanı  mm 4,5 4,5

Bıçak delik çapı  mm 20 25,4

Devir sayısı disk (maks.) 1/dak 4.240 4.240

Kesme derinliği maks. mm 103 128

Motor Tek silindirli iki zamanlı benzin motoru Tek silindirli iki zamanlı benzin motoru

Motor hacmi  cm³ 85,8 85,8

Güç  kW (PS) 4,3 (5.8) 4,3 (5.8)

Yakıt tüketimi  l/h 2,3 2,3

Depo içeriği  l 1,1 1,1

Benzin/yağ karışımı 50:1 50:1

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün
gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker
Neuson SE.


