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Bosch

GKS 190 Professional

· Compact design
· Hoogste motorvermogen in zijn klasse voor snel resultaat in zacht en hard hout
· Hoogste zaagdiepte (70 mm) en hellingsvermogen (56°) in zijn klasse voor flexibiliteit in elke 

werksituatie
· Turboventilator voor stofvrij zicht op de snijlijn
· Geoptimaliseerde spaangeleiding voor beter zicht op het werkvlak
· Robuuste gesloten pendelbeschermkap van aluminium persgietwerk
· Andere functies: Blokkering van de uitgaande as, Stofafzuiging

Nom. opgenomen vermogen 1400 W

Toerental (onbelast) 5500 t.p.m.

Zaagdiepte (45°) 50 mm

Zaagdiepte (90°) 70 mm

Zaagblad Ø 190 mm

Zaagbladboorgat Ø 30,0 mm

Gewicht (zonder kabel) 4,2 kg

Bestelnr. 18.42.95.92

Standaarduitrusting: HM-zaagblad 190 mm Ø, Inbusstiftsleutel SW 5, Parallelgeleider, Afzuigadapter

GKS 85 G Professional

· Exact samenspel met het nieuwe Bosch-geleiderailsysteem FSN alsook met rails van andere 
aanbieders

· Versteksnedes met de geleiderail zonder adapter mogelijk
· Snel resultaat door hoog motorvermogen
· Voetplaat van aluminium persgietwerk met exact gefreesde groeven voor de geleiderails
· Functies: blokkering van de uitgaande as, stofafzuiging, zachte aanloop

Nom. opgenomen vermogen 2200 W

Toerental (onbelast) 5000 t.p.m.

Zaagdiepte (45°) 65 mm

Zaagdiepte (90°) 85 mm

Zaagblad Ø 235 mm

Zaagbladboorgat Ø 30,0 mm

Gewicht (zonder kabel) 7,8 kg

Bestelnr. 60.88.61.89

Standaarduitrusting: HM-zaagblad 235 mm Ø, Inbusstiftsleutel SW 5, Afzuigadapter

Dewalt

DWS520K
Invalcirkelzaag - 59/55 mm zaagdiepte
· Het parallel geleid invalsysteem zorgt er voor dat de hand van de gebruiker tijdens het zagen 

permanent in een comfortabele positie blijft
· Het 48-tands zaagblad zorgt voor een fijne en precieze afwerking met weinig of geen rafeling bij 

laminaatmaterialen
· Een regelsysteem laat toe de machine precies af te stellen ten opzichte van de geleiderail
· De anti-kickback functie voorkomt dat de machine terugloopt op de geleiderail of uit het werkstuk 

klimt bij invalzagen
· De zaagbladsnelheid kan aangepast worden voor verschillende soorten materialen
· Full wave elektronica houdt onder zware belasting het toerental constant

Opgenomen vermogen 1300 W

Afgegeven vermogen 690 W

Toerental (onbelast) 1750-4000 t.p.m.

Diameter zaagblad 165 mm

Asgat zaagblad 20 mm

Afschuincapaciteit 47 °

Max. zaagdiepte 90° 59 mm

Max. zaagdiepte 90° met geleide-
rail 55 mm

Gewicht 5,1 kg

Bestelnr. 59.93.19.53

Standaarduitrusting: 48-tands HM precisiezaagblad, stevige draagkoffer, zonder geleiderail
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