
Den nya kapsågen KGSV 72 Xact SYM är en mobil multitalang för golvläggning. Det är den första sågen i världen som 
 kombinerar de klassiska funktionerna hos en kap- och geringsåg med ett symmetriskt inställbart anslagssystem. Tack vare 
denna patentanmälda kombination kan användaren såga både paneler och lister mycket exakt. På det symmetriskt  inställbara 
anslagssystemet kan användaren överföra vinklar direkt från smygvinkeln utan mätningar och beräkningar och på så sätt 
geringssåga mycket snabbt och precist. Den speciella konstruktionen med invändiga dragstänger, som inte åker ut, gör sågen 
extremt kompakt och enkel att transportera. Den fintandade sågklingan och dragfunktionen med lager på båda sidorna ger 
optimala resultat i golvpaneler upp till 305 mm, lister och aluminiumprofiler. 

UNIK KOMBINATION: KOMPAKT PANELSÅG  
OCH PRECIS LISTSÅG I ETT.

Tidsparande och precis sågning  
av geringar utan räkning och mätning 
tack vare enkel vinkelöverföring från  
smygvinkel till anslagssystem 

 
Effektivt spånutsug  
med integrerad spåntratt 

Varvtalsregleringför  
ett utökat användningsområde,  

t.ex. sågning av aluminium- 
profiler och plast  

Ytterst kompakt tack vare  
interna dragstänger



Din Metabo-återförsäl-
jare:

Tekniska data KGSV 72 Xact SYM (Bild) KGSV 72 Xact

Best.nr 612216 611216

Mått 660 x 540 x 415 mm 660 x 540 x 415 mm

Sågkapacitet 90°/90° 305 x 72 mm 305 x 72 mm

Sågkapacitet 45°/45° 215 x 42 mm 215 x 42 mm

Inställning av vridskiva vänster/höger 50°/50° 50°/50°

Sågbladslutning vänster/höger 47°/47° 47°/47°

Sågbladsdiameter 216 mm 216 mm

Nominell upptagningseffekt (S6 20 %) 1.800 W 1.800 W

Tomgångsvarvtal 2.200 – 6.300 /min 2.200 – 6.300 /min

Såghastighet 25 – 70 m/s 25 – 70 m/s

Vinkelanslagssystem insida/utsida 0 – 50° –

Vikt (utan nätkabel) 18,3 kg 16,1 kg

Dubbellinjelaser  

Leveransomfattning
Sågblad i hårdmetall, 2 integrerade 
bordsbreddningar, materialklämma, 
verktyg för byte av sågblad,  
kabelvinda, smygvinkel  
(endast KGSV 72 Xact SYM)

Kapsågar med 
dragfunktion

Kan levereras från 2016

Kompakt dragfunktion för breda arbetsstycken 
upp till 305 mm

Symmetriskt inställbart anslagssystem  
för snabb och exakt sågning av geringar  
(endast KGSV 72 Xact SYM)
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Maximal produktivitet med rätt system.

Ytterst kompakt tack vare invändiga  
dragstänger, inget platsbehov bakom sågen

Registrera dig på www.metabo.com/xxl

Metabo treårsgaranti
Vi ger dig en extra lång 3-årsgaranti på  
alla produkter. Allt du behöver göra är  
att registrera dig på vår hemsida senast  
4 veckor efter ditt köp, så förlängs din 
 normala garanti till tre år.

Metabo Sverige AB
Skiffervägen 6 • 553 03 Jönköping
Telefon 036-100660
Telefax 036-160754
www.metabo.se

Understativ för kapsågar 

KSU 401 (Fig.)
Total längd 168 – 400 cm
Best.nr: 629006000

KSU 251
Total längd 127 – 250 cm
Best.nr: 629005000

Den perfekta cirkelsågklingan för 
laminat och lister
Högsta snittkvalitet och mycket 
lång livslängd
HW/CT 216 x 2.4 (1.8) x 30 mm  
60 FZ/TZ; 5° neg.
Best.nr 628083000

Allsugare
ASR 35 M ACP
Best.nr 602058

Din Metabo-återförsäljare:


