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N266DAXL N266  XL 

N251DAXL N216  XL 

2200  XL 1750  XL 

2.oldal 3.oldal 

4.oldal 5.oldal 

6.oldal 7.oldal 

1 



N266DA XL 

Max 225 mm 

Vágási kapacitás 

Technika adatok 

• 27mm széles fémipari szalagfűrészlap 

• Szabályozható hidraulikus gépi előtolás  

• Automatikus vagy gépi működtetés 

• 0˚-60˚ szögben állítható vágási szög tartomány, 45˚ és 60˚-nál rögzített 

gyors beállítási lehetőség 

• Szalagfeszesség ellenőrzés indikátor lámpás visszajelzés, 

mikrokapcsolós védelem a szalagfeszesség és érintetlenség 

védelmében 

• Robosztus felépítés 
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Technikai leírás: 



Max 225 mm 

N266 XL 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• 27mm széles fémipari szalagfűrészlap 

• Robosztus felépítés 

• Gyors beállítású, robosztus gépsatu 

• 0˚-60˚ szögben állítható vágási szög tartomány, 45˚ és 60˚-nál rögzített 

gyors beállítási lehetőség 

• Jó látható, olvasható szögskála 

• Szalagfeszesség ellenőrzés indikátor lámpás visszajelzés, 

mikrokapcsolós védelem a szalagfeszesség és érintetlenség 

védelmében 
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Technikai leírás: 



Max 175 mm 

N216 XL 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• 3 fázisú, kétlépcsős villanymotor, 800W teljesítmény 

• 24V-os alacsony feszültségű szabályzó egység 

• Hűtőfolyadék rendszer 

• Szalagfűrészlap feszesség ellenőrző indikátor, 

mikrokapcsolós biztonság védelem 

• Fűrészgém véletlenszerű süllyedése elleni védelem 
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Technikai leírás: 



N251DA XL 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• 3 fázisú, kétlépcsős villanymotor, olajkenésű hajtómű 

• Öntött vasból készült, fűrészgém, satu, valamint 

forgómechanizmus 

• Fojtásos szabályzású hidraulikus gépi előtolás 

• Csapágyazott fűrészlap megvezetés 

• Gyors beállítású masszív gépsatu 

• Hűtőfolyadék rendszer 

• Szalagfűrészlap feszesség ellenőrző indikátor (600-

1000kg/cm³) 

• Beépített, gyors szögbeállító mechanizmus 

 

 

Max 250 mm 
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Technikai leírás: 



2200 XL 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• 1 fázisú, nagy teljesítményű villanymotor, 2000W, beépített 

sebesség szabályzó elektronikával 

• Hűtőfolyadék rendszer 

• Szalagfűrészlap feszesség ellenőrző indikátor, 

mikrokapcsolós biztonság védelem 

• Gyors beállítású, robosztus gépsatu 

• Csapágyazott fűrészlap megvezetés 

 

Max 200 mm 
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Technikai leírás: 



1750 XL 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• 1 fázisú, nagy teljesítményű villanymotor, 2000W, beépített 

sebesség szabályzó elektronikával 

• 19mm széles fémipari szalagfűrészlap 

• Hűtőfolyadék rendszer, nagy folyadéktároló tartállyal 

• Szalagfűrészlap feszesség ellenőrző kioldó rendszer 

• Görgős munkadarab alátámasztás 

• Csapágyazott fűrészlap megvezetés 

 

Max 160 mm 
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Technikai leírás: 
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ABS NG160 ABS NG120 

NG160 NG120 XL 

780XL 

11.oldal 

12.oldal 

13.oldal 

14.oldal 

15.oldal 
9 
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ABS NG160 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• PUSH-Click rendszer:  4 vágási előtolási sebesség választó  

• Automatikus végállás kapcsoló 

• Biztonsági Vészleállás kapcsoló 

• ABS rendszer által garantált 100% motor hatékonyság és 

energiatakarékosság 

• Sokoldalúan alkalmazható minden fajta fém munkadarab 

megmunkálásához 

• 10% szalagfűrészlap élettartam növekedés  

Max 160 mm 
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Technikai leírás: 



ABS NG120 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• PUSH-Click rendszer:  4 vágási előtolási sebesség választó  

• Automatikus végállás kapcsoló 

• Biztonsági Vészleállás kapcsoló 

• ABS rendszer által garantált 100% motor hatékonyság és 

energiatakarékosság 

• Sokoldalúan alkalmazható minden fajta fém munkadarab 

megmunkálásához 

• 10% szalagfűrészlap élettartam növekedés  

Max 120 mm 
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Technikai leírás: 



NG160 
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

• A tradicionális szalagfűrészgépekhez képest 40% gyorsabb 

vágási sebesség, mely köszönhető az ellentétes irányú 

szalagfűrészlap haladási iránynak (NG rendszer) 

• 1 fázisú, nagy teljesítményű villanymotor, 2000W, beépített 

sebesség szabályzó elektronikával 

• Biztonsági kapcsolóval ellátott szalagfűrészlap védelem 

• Csapágyazott fűrészlap megvezetés 

• Géptalpba integrált befogó rendszer 

Max 160 mm 
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Technikai leírás: 



NG120 XL  
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

Max 120 mm 
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• A tradicionális szalagfűrészgépekhez képest 60% gyorsabb 

vágási sebesség, mely köszönhető az ellentétes irányú 

szalagfűrészlap haladási iránynak (NG rendszer) 

• Innovatív szalagfűrészlap feszesség állító szerkezet, mely 

biztosítja és ellenőrzi a megfelelő szalagfűrészlap feszességet 

• 1 fázisú, nagy teljesítményű villanymotor, 1300W, beépített 

sebesség szabályzó elektronikával 

• 0˚-60˚ szögben állítható vágási szög tartomány, 45˚ és 60˚-nál 

rögzített gyors beállítási lehetőség 

• Biztonsági kapcsolóval ellátott szalagfűrészlap védelem 

• Csapágyazott fűrészlap megvezetés 

• Géptalpba integrált befogó rendszer 

Technikai leírás: 



780 XL  
Technikai adatok 

Vágási kapacitás 

Max 105 mm 
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• Megnövel vágási kapacitás ᶲ105mm 

• Egyszerű, praktikus szalagfűrészlap feszítés 

• Erős 850W teljesítményű villanymotor, 

mikrokapcsolóval választható 2 sebesség 

• Biztonsági leállító rendszer 

• Kenőfolyadék nélküli vágás 

• Fűrészgém rögzítő mechanizmus 

• Jól látható vágási szögbeállítás  

Technikai leírás: 
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Standy 390 Univerzális munkaasztal  

• Festett, masszív acélszerkezet 

• Összerakható, földhöz rögzíthető 

• Max. 150kg-ig terhelhető 

Jobby 300Plus Összecsukható 

munkaasztal 

• Összecsukható, könnyen szállítható 

munkaasztal 

• Masszív kialakítású 

• Három pozícióban állítható magasság 

• Max. 50kg-ig terhelhető 

MULTY 360 Összecsukható munkaasztal 

• Masszív alumínium szerkezet 

• Univerzális rögzítő bilincs rendszer 

szalagfűrészgépek és körfűrészgépek 

rögzítéséhez 

• Három villanycsatlakoztatási lehetőség 

• Beépített szállítási fogantyú 

• Beépített oldal támasz hosszú és 

nehéz munkadarabok 

alátámasztásához 
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Cikkszám 

192/M 850 200x25x20 2800 38 

194/M 1500 250x35x25 1400 55 

195/M 2200 300x40x20 1400 93 
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• Nagyteljesítményű, 3-fázisú villanymotor, biztonsági 

hőkapcsolóval 

• Beépített porelszívó csatlakozás 

• 3 év garancia 

• CE tanúsítvány 

• START/STOP indítókapcsolós, Vészleállító gombás kikapcsoló 

rendszerrel 

• Megbízható, halk indukciós villanymotor 

Technikai leírás: 

3 év 
garancia 







Weko Tools Kft. 
2600 Vác, Balassagyarmati út 2. 
Telefon: +36 27 510 670 
E-mail: weko@weko.hu 
www.weko.hu 


