
Precyzyjny stół maszynowo-warsztatowyMASTER cut  2000



Produkt - Zarys ogólny

Precyzyjny stół maszynowo-warsztatowy
6900 000

   Precyzyjny 
– precyzyjne cięcia      

   dzięki wysokiej

   jakości prowadnicom   

   oraz szynie prowadzącej

 Wielofunkcyjny 

– do prac wszelkiego  

    rodzaju

–  stosowany jako stół 

    do cięcia, frezowania, 

    stół dla wyrzynarek 

    oraz platforma                   

    robocza

    Mobilny

– łatwe przenoszenie  

    oraz oszczędność 

    miejsca przy   

    przechowywaniu   

    dzięki składanym 

    nogom



Produkt - Zarys ogólny
Podstawowe cechy master cut 2000

Wyłącznik 
bezpieczeństwa

Aluminiowa płyta maszynowa 
dla pilarek tarczowych, 
wyrzynarek i frezarek

Osłona

Prowadnica równoległa 
(wzdłużna) w obrębie całej 
długości stołu

Oryginalna szyna 
prowadząca firmy 
wolfcraft 

Zaciski mocujące

Regulowana stopka 
dla dostosowania 
wysokości

Perforowana płyta MDF

Prowadnica kątowa

Aluminiowy  profil

Stabilna podstawa
z poprzecznym profilem 
wzmacniającym



Produkt – cechy

1. Pilarka stołowa:

Precyzyjne cięcia wzdłużne dzięki zintegrowanej prowadnicy 
równoległej w obrębie pełnej długości stołu 

Dokładne cięcia pod dowolnym kątem możliwe dzięki 
precyzyjnej prowadnicy kątowej



2. Funkcja prowadzenia pilarki:

Produkt – cechy

Wystarczy wyjąć płytę maszynową z blatu stołu i zamocować ją na 
szynie prowadzącej !

Szyna prowadząca 
wolfcraft  Ogranicznik kątowy do szyny 

prowadzącej wolfcraft



3. Stół frezarski

•Korzystanie  ze stołu master cut 2000 w funkcji frezowania możliwe jest wyłącznie w 
połączeniu z prowadnicą frezarską (art. nr 6901000) !

4. Stół dla wyrzynarek

Wykonanie cięć po krzywych jest znacznie łatwiejsze – wszystko to dzięki pełnej 
widoczności zaznaczonej linii cięcia i możliwości precyzyjnego kierowania 
materiałem.

Prowadnica  frezarska- zmienia master cut 2000  w prawdziwy stół frezarski!

Produkt – cechy



Wymiary po rozłożeniu: 1185 x 757 x 863 mm 

Wymiary po złożeniu:     1085 x 757 x 213 mm

Powierzchnia robocza:         1035 x 695 mm
Max. wysokość obrabianego materiału:
 - w funkcji pilarki stołowej:  60mm, 
 - z wykorzystaniem szyny prowadzącej:   60mm

Max. szerokość obrabianego materiału: 
  w funkcji pilarki stołowej:  570mm
Max. długość obrabianego materiału: 
 z wykorzystaniem szyny prowadzącej:   740mm

Średnica perforacji:  20 mm 

Układ perforacji:  poziomo 117 mm
                             pionowo    92 mm

Max. obciążenie:  120 kg

Waga:  24 kg

Rysunek techniczny

Specyfikacja techniczna
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Art. 3456 000 
- 1 EHZ PRO 65-150, ścisk jednoręczny
Art. 3457 000
- 1 EHZ PRO 65-300, ścisk jednoręczny

Art. 6119 973 
- stojak z rolką – praktyczne przedłużenie  
dla stołów maszynowych i warsztatowych
- z bezstopniową regulacją wysokości w 
zakresie  630 – 1000 mm  

Osprzęt opcjonalny

Art. 6901 000 
- równoległa (wzdłużna) prowadnica 
frezarska
- zmienia  master cut 2000 w stół 
frezarski 

Część zapasowa
- dodatkowa do znajdującej się w 
zakresie dostawy płyta maszynowa 
pozwalająca zamontować dodatkową 
pilarkę, frezarkę lub wyrzynarkę

Osprzęt w zestawie

Art. 6102 300 
- stojak – praktyczne przedłużenie  dla 
stołów maszynowych i warsztatowych
- podparcie rolką, ułożyskowanymi  
kulkami lub płaską powierzchnią



Kontakt:

Extradom s.c.
05-120Legionowo ul. Marsz. J . Piłsudskiego 27
tel/fax+48 22 784 44 41
kom. +48 606 492 092

swiatnarzedzi@swiatnarzedzi.pl
info@swiatnarzedzi.pl

www.swiatnarzedzi.pl
www.swiatnarzedzi.com.pl


