
PILARKA STOŁOWA 2200 W

SM-04-02061

• Stabilna konstrukcja z dodatkowymi blatami roboczymi świetnie sprawdza 
się przy cięciu drewna, płyt i innych materiałów drewnopochodnych 

• Pilarka posiada regulację kąta oraz głębokości cięcia
• Duży wybór możliwości zmiany parametrów pilarki pozwala na ich 

ustawienie zgodnie z potrzebami
• Maksymalna głębokość cięcia przy 90° wynosi 83 mm, a przy 45° 

jest to 58 mm
• Dwa dodatkowe blaty robocze niezbędne przy cięciu materiałów 

o większej powierzchni roboczej
• Gumowe nakładki na nogi oraz dodatkowe wsporniki zapewniają 

bezpieczną i przyjemną pracę

315 mm

1600 x 550 mm

2200 W

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26,
05-080 Mościska

tel. (22) 431-05-00,
fax (22) 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl

Moc 2200 W

Średnica tarczy 315 x 30mm 24Z

Prędkość obrotowa 2800 obr./ min

Głębokość cięcia 90°/ 45° 83/ 58 mm

Wymiary stołu 800 x 550 mm

Wymiary stołu 
(z przystawkami) 1600/ 550 mm

Wysokość stołu 859 mm
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Wymiary opakowania 
dł. x szer. x wys. 870 x 600 x 440 mm

Waga brutto 51 kg

WYPOSAŻENIE

• Brak



Kilka słów o marce:
Marka SMART powstała w 2015 

z założeniem, aby  dostarcz yć dobre
produkt y dla w ymagających r zemieślników.

Rok 2018 to zmiana naz w y marki na 365 SMART
i dynamiczny roz wój asor t ymentu.

W chwili obecnej w por tfolio marki znajdują się 
zagęszczarki do gruntu, agregat y prądot wórcze, 
wier tarki kolumnowe, pilarki stołowe, spawarka, 

gwoździarka oraz szeroka l ista akcesoriów do 
elektronar zędzi.

Dzięki szerszej palecie produktów i stabilnej 
jakości 365 smar t z yskuje  coraz większą 

r zeszę klientów oraz rozpoznawalność na r ynku 
nar zędziow ym.

System ekspoz ycji i  lepsze poznawanie potr zeb 
klientów poz walają na ciągłe doskonalenie 

naszej ofer t y.

PILARK
I STOŁOW

E:SM-04-02050

SM-04-02060

2.0 KW/ 230 V

3.0 KW/ 230 V/ 400 V


