
PowerMaxx SXA 12-125 BL (602035840) Акумуляторні ексцентрикові шліфувальні машини
12V; metaBOX 215; із шліфувальним тарілчастим кругом, 125 мм

№ для замовлення 602035840
EAN (Європейський Номер-товару) 4061792200678

Надзвичайно легка, зручна акумуляторна ексцентрикова шліфувальна машина 12 В, ідеально підходить для
висотних робіт
Зручне, близьке до поверхні наведення шліфувальної машини завдяки низькій загальній висоті
Низький рівень вібрації завдяки плавності ходу
Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
Плавний пуск зводить до мінімуму помилки поверхні при встановленні
Унікальний безщітковий двигун з максимальною ефективністю при шліфуванні також за тривалої експлуатації
Коливальний контур 2,0 мм для максимальної якості поверхні з гарною продуктивністю знімання
Плавне регулювання для вибору необхідної кількості обертів відповідно до властивостей матеріалу
Тарілчастий шліфувальний круг з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну
експлуатації шліфувальних матеріалів
Із текстильним мішком для пилу, який легко витрушується, і дозволяє працювати без пилососа
Можна підключити до універсального пилососа за допомогою з'єднувальної муфти 630798000
Гальма двигуна та диска дозволяють швидко відкласти інструмент
Знімний протектор захищає прилеглі поверхні та збільшує термін служби шліфувального тарілчастого круга
З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока 12 V

Діаметр опорного диску 125 mm

Кількість обертів холостого ходу 4000 - 10000 /min

Частота коливань при холостому ході 8000 - 20000 /min

Коливальний контур 2 mm

Вага без акумуляторного блока 1 kg

Вага з акумуляторним блоком 1.4 kg

Вібрація

Шліфування поверхні 2.2 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках

1 шліфувальний аркуш на липучці P 120 для деревини й металу, «Professional»

Протектор Ø 125 мм

Текстильні мішки для пилу, компактні

Шестигранний ключ

metaBOX 215

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/akkumulyatornaya-ekscentrikovaya-shlifmashina-metabo-powermaxx-
sxa-12-125-bl-602035840.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornye-ekscentrikovye-shlifmashiny.html 
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