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Trumpf

S 130 Li-lon

akku



Fordelene er klare:

Vibrationsdæmpet greb

Ingen hukommelsesbelastning: batteriet kan genoplades til enhver tid 

Det mindste og letteste Li-Ion batteri i verden            

Universalsaks til tyndplade op til 1.3 mm

Fleksibel til kurvesnit

Hurtig og præcis klipning langs snitstreg

Minimal fremføringskraft takket være optimal skæregeometri

Spånfri klipning tillader arbejde i enhver position - endda fra undersiden

Vendbare knive med lang standtid

Integreret visning af batteriniveau

Tekniske data:

Industrier:

Max. godstykkelse, stål                     400 N/mm² : 1,3 mm

Max. godstykkelse, stål                     600 N/mm² : 0,8 mm

Max. godstykkelse aluminium           250 N/mm² : 2,0 mm

Arbejdshastighed  : 4 – 7 m / min

Min. starthul         :          27 mm

Mindste radius       :          15 mm

Motorkapacitet      :          10,8 V

Slagtal                   :  2200, 1/min

Vægt (med batteri):           1,3 kg

Den lille store, med Li-Ion teknologi
Den nye Trumpf S130-0A med Li-Ion teknologi er den 

kraftigste, mest kompakte og handy pladesaks i verden. 

Med 255 x 130 mm i størrelse og den lave vægt på 1.3 kg. 

har S130-0A alle Lithium-Ion teknologiens fordele:langvarig 

Maskinen leveres i kuffertTeknisk isolering, en typisk 

opgave for S130-0A Li-Ion

Til bearbejdning af alle typer tyndplader af metal, især indenfor teknisk isolering, VVS, tag og væg samt 

ventilationsbranchen.

ingen hukommelsesbelastning, og genopladelig til enhver 

tid. Uanset om arbejdet  foregår på byggepladen eller i 

produktionshallen, er man aldrig besværet af længden på 

en ledning.



Synligt arbejdsfelt, rene kurver 
Trumpf S130-0A Li-Ion er beregnet til tyndplader af metal op 

til 1.3 mm gods, og skærer langs linier med en 

arbejdshastighed på op til 4-7 meter per minut. 

Saksen kommer let i gang fra starthul på min. Ø 27 mm. 

Takket være saksens lille størrelse og lave vægt, kombineret 

med skæregeometrien opnås optimal håndtering af maskinen.

Hurtiglader (30 min.) Cli 10.8 V til Li-Ion batterier. Li-Ion batteri. Langvarig og konstant akku teknologi.

Medleveret standardudstyr:

Knive monteret

Li-Ion batterier (2 stk.) 10.8 V inkluderet 

Lader Cli 10.8 V, 230 V T1516447

Unbrakonøgle 3 mm   T0094840

Kuffert T1516500

Knivsæt (2) T0126471

Knivsæt t/rustfri(2) T0919760

Battery Li-lon, 10,8 V T1516445

Tilbehør:

Med Li-Ion akku saksen arbejdes nøjagtigt og let i enhver 

position – selv fra undersiden - med klart syn til skærelinien, 

selv ved trange og svære kurver. 

Snittet er rent, fri for spåner og det isolerede greb sikrer lav 

vibration og komfortabel ergonomi.

Gør brug af disse fordele i det daglige som VVS’er, indenfor 

ventilation, tag og væg eller i ethvert job, hvor en akkusaks 

er det bedste valg.
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