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R-PDD18-P100Fierăstrăul circular pe acumulator R-PCS18 este proiectat pentru 
tăierea longitudinală și transversală a lemnului și a materialelor 
pe bază de lemn. Acumulatorul de 18V RawlBattery este 
interschimbabil cu toate uneltele din seria Rawlplug 18V,  
ceea ce crește utilitatea acestuia.

MATERIALE DE BAZĂ

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

FIERĂSTRĂU CIRCULAR 
R-PCS18-XL2
PE ACUMULATOR LI-ION DE 18VRawlSAW

Lemn

Placaje

Plăci MDF sau HDF

Plăci aglomerate, plăci OSB

Pardoseli din compozit

Discul de fierăstrău circular cu un 
diametru de 165 mm și 18 dinți permite 
tăierea eficientă a materialelor de până 
la 57 mm grosime

Reglarea comodă și precisă a unghiului 
de tăiere și adâncimea de tăiere sporesc 
confortul de utilizare

Talpa fierăstrăului din aluminiu turnat 
sub presiune asigură o ghidare 
confortabilă și stabilă a sculei electrice

Cei doi acumulatori Li-Ion de 5.0 Ah 
combinați cu încărcătorul rapid (50 min) 
inclus în set garantează funcționarea 
neîntreruptă

Lampa cu LED  a liniei de tăiere asigură 
comfortul și siguranța în timpul utilizării

Mânerul cauciucat, cu un design 
ergonomic, asigură o prindere mai bună, 
crește aderența și confortul de muncă
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Fierăstrăul circular R-PCS18-XL2 este echipat cu un disc cu diametru de 165 mm, care 
permite tăierea lemnului și a materialelor pe bază de lemn cu o grosime de până la 57 mm. 
Reglarea înclinării pânzei de ferăstrău permite tăierea la un unghi de până la 50°. Sistemul 
electronic de frânare a motorului  crește siguranța utilizării. Cei 2 acumulatorii și încărcăto-
rul de 50 de minute incluși în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

Index Motor
Tensiune 

alimentare  
[V]

Capacitate 
acumulator 

[Ah]

Diametru 
disc  

[mm]

Diametru ax 
[mm]

Viteză de 
rotație  
[rpm]

Adâncime de 
tăiere la 90°

Adâncime de 
tăiere la 45°

Greutate  
fără baterie 

[kg]

Greutate 
cu baterie  

[kg]

RawlSaw  
R-PCS18-XL2 

standard 18 5.0 165 20 4000 57 40 3.2 3.8

INFORMAȚII PRODUS

APLICAȚII

FIERĂSTRĂU CIRCULAR  
R-PCS18-XL2  

PE ACUMULATOR LI-ION DE 18V
RawlSaw R-PCS18-XL2

Tăierea transversală și longitudinală a 
lemnului

Tăierea placajelor, tăierea plăcilor 
aglomerate simple sau laminate

Tăierea plăcilor de tip OSB, tăierea 
plăcilor MDF și HDF

Tăierea parchetului din lemn, tăierea 
pardoselilor compozite
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IndexIndex UnealtăUnealtă

Acumulatori  Acumulatori  
Li-Ion Li-Ion 

R-BAT-185001 R-BAT-185001 
[5.0 Ah][5.0 Ah]

Cutie  Cutie  
R-RC-4414R-RC-4414

Pachet Pachet 
[cutie][cutie]

Încărcător Încărcător 
rapid 6.5 A rapid 6.5 A 

R-CHR-186501R-CHR-186501

Instrucțiuni de Instrucțiuni de 
utilizareutilizare

Mănuși de Mănuși de 
protecțieprotecție

Codul EANCodul EAN

RAWLSAW  
R-PCS18

R-PCS18-XL2 1 2 1 - 1 1 1 5906675506258

R-PCS18-S 1 - 1 - - 1 - 5906675506180

R-PCS18-XS 1 - - 1 - 1 - 5906675506128

OFERTĂ

PRODUSE ASOCIATE

FIERĂSTRĂU CIRCULAR  
R-PCS18-XL2  

PE ACUMULATOR LI-ION DE 18V
RawlSaw R-PCS18-XL2

Disc de fierăstrău circular  
pentru tăierea lemnului  
165 mm

RT-CSBW-165T18

RT-CSBW-165T24

RT-CSBW-165T30

RT-CSBW-165T40


