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Cod comandă 0 603 340 220

Cod EAN 3165140337533

Foaie abrazivă (Red Wood) P80, P120, 
P180 ✓

Geantă din material plastic ✓

Microfiltru Bosch ✓
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Date tehnice

Putere nominală 250 W

Putere utilă 125 W

Suprafaă de lefuire dreptunghiulară 167 cm² (92 x 182 mm)

Număr vibraţii 14.000 – 24.000 vibraţii/min

Diametru orbită 2,0 mm

Greutatea maşinii 1,6 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 294 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 385 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 119 mm

Sistem de prindere cu arici micro 93 x 185 mm

Sistem de fixare 93 x 230 mm

Greutate incl. ambalaj 2,74 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 390 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 115 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 300 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 390 x 115 x 300 mm

Funcţii

Prindere cu arici micro ✓

Sistem de microfiltrare ✓

Sistem electronic Bosch ✓

Softgrip ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 82 dB(A)

Nivel putere sonoră 93 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel de zgomot Suprafaă de lefuire 
dreptunghiulară

Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră dB(A); nivel putere 
sonoră dB(A). Incertitudine K= 
dB.
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Pentru rezultate de înaltă calitate la o gamă largă de lucrări de şlefuire

Beneficii pentru utilizatori
Motorul de 250 W asigură şlefuire fină şi înaintare rapidă pentru o gamă largă de lucrări

Preselectarea electronică a turaţiei asigură viteza perfectă pentru fiecare lucrare şi fiecare material

Design ergonomic şi vibraţii reduse pentru utilizare confortabilă cu o mână sau cu ambele

Recipientul pentru praf cu sistem de microfiltrare reduce praful pentru o zonă de lucru mai curată

Ideal pentru şlefuirea unor suprafeţe plate de mărime medie şi pentru suprafeţe din lemn, metal şi piatră
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