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SMA-700 tűzifavágó körfűrész, benzinmotoros, akkus indítóval, 700 mm-es 

fűrészlappal.  

Cikkszám: 1055006 

 

Legújabb modellünk a tűzifa fűrészek terén az SMA-700 fűrészgép, egy hatalmas, 15 LE-s 

önindítós benzinmotorral és egy 700 mm-es körfűrészlappal.  

 

Ezzel a fűrészel, elvághat egy fatörzset, a másodperc törtrésze alatt. A majdnem 

veszteségmentes, közvetlen ékszíjtárcsás hajtásnak köszönhetően alig vehető észre, hogyan 

működik a daraboló a körfűrész pengével.  

 

A motor alacsony olajszint érzékelővel rendelkezik, automatikusan leáll, ha kevés a 

motorolaj.  

Csillapított behúzó kötél indítással, vagy opcionálisan az integrált elektromos indítással 

indítható el. A fűrészgépre, erre a célra speciális 12 voltos akkumulátort szereltek fel.  

 

Ebben az árkategóriában a legtöbb piacon lévő fűrészekkel szemben az SMA-700-nak 

megvan a saját vázszerkezete, pneumatikus gumiabronccsal, és egy szabványos vonófejhez 

csatlakoztatható vonórúddal ellátott. Így a fűrész könnyen szállítható.  

 

A rönktámasztó asztalt a bal oldalon lehet kiszélesíteni, hogy szükség esetén nagyobb fát 

tartson. A billentő asztal jobb oldalán van egy beállítható távolságmérő, amely segítségével 

egyforma darabok vághatók. 

A fűrészelt faanyag átmérője nem haladhatja meg a 270 mm-t, és legalább 25 mm hosszúnak 

kell lennie. A biztonságos munkához és reteszeléséhez a fűrész fafogóval rendelkezik, 

amellyel a fát a pengéhez vezetheti.  

 

A versenytárs termékekkel szemben másik eltérés az, hogy a fűrészünk megfelel az összes 

vonatkozó előírásnak, és EK-típus, és CE vizsgálaton esett át.  

 

Teszt, és próbalehetőség, előzetes egyeztetés alapján történik melyet telefonon,  

vagy e-mailben kérünk egyeztetni! 

Kérdések vagy problémák esetén nyitvatartási időben, személyesen vagy telefonon 

elérhetők vagyunk. 

 

 

 

 

 

 



Műszaki adatok: 

 

4 ütemű motor OHV, 420 ccm, 15 lóerő 

Motorolaj mennyisége: kb. 1,5-1,7 liter10W40 vagy 15W40 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 liter 

Fogyasztás: kb. 1,2 - 1,5 l / óra 

Indítás: kézi behúzó rendszer, csillapítással, + elektromos indító + akku 

Akkumulátor: igen (12 Volt )  

Ékszíj típusa: SPA 12,7 / 1782LW 

Fűrészlap sebessége: max. 1440 fordulat / perc. 

Fűrészlap átmérő: 700 mm, keményfém 

Teljes tömeg (száraz): 150 kg 

Méretek: 1450 x 1040 x 1260 mm (H x Sz x M) (A szélesség kb. 80 cm-re csökkenthető) 

Méretek csomagolással: 1140 x 800 x 1260 mm (H x Sz x M) 

Súly csomagolással: 183 kg. 

 

 

Megjegyzés: 

Az első telepítéshez kb. 30 percet kell terveznie. A kerekeket rögzíteni kell, a motort fel kell 

tölteni, az üzembe helyezéshez, szükség van benzinre és motorolajra, kb. 1,5 liter 10W40 

vagy 15W40. 

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató 

nyújt tájékoztatást. A termék megrendelhető összeszerelve és beüzemelve. 

 

 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete. 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Fogoly u. 3. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu  

 

 

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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