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SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX
szlifierka do betonu Flex
Cena

2 638 zł

Magazyn

zapytaj o produkt

Nr. kat.

419206

Opis
CECHY
VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator
tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni.
Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie
urządzenia w każdej pozycji
Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjne i leży
w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie
Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Z kratką ochronną na głowicy
uzwojenia kotwicy i opancerzonym uzwojeniu kotwicy. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża
żywotność
Uzwojenie na pakiecie czołowym jest także zabezpieczone epoxydowo
Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika
włączenia/wyłączenia
4 metrowy kabel PUR H07-BQF: odporny na zużycie, giętki z dużą odpornością na ścieranie i załamanie
Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
Szlifierka specjalistyczna do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki inoksu, metalu, kamienia naturalnego /
sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych
DANE TECHNICZNE
Max. Średnica tarczy 150 mm
Prędkość obrotowa biegu jalowego 600-2100 /min
Moc pobierania 1400 Wat
Moc oddawania 880 Wat
Mocowanie narzędzia M 14
Wymiary (d x sz x w, z pokrywą odsysania pyłów.) 370 x 170 x 140 mm
Długośc przewodu 4,0 m
Waga 2,6 kg
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osłona ochronna SG D150 SE 419.176
uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8 391.581
adapter SP D150-8/6 H/F 419.192
arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm 1 Set
klucz widełkowy wygięty 392.537
wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4 102.229
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wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 5, długi 392.731
uchwyt na kabel 252.188 (3x)
walizka transportowa L-BOXX® 238 414.093
wkładka do walizki 414.158
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