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Cod comandă 0 601 1A7 000

Cod EAN 3165140754439

Paletă agitatoare 140 mm 
diametru 
2 607 990 023

✓
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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GRW 12 E Professional este 
un agitator cu o treaptă de 
viteză cu alimentare cu cablu 
uşor de utilizat. Mânerul său 
ergonomic înfăşurat asigură o 
manevrare confortabilă şi 
uşoară. Este dotat cu un motor 
puternic de 1.200 W care 
garantează o performanţă 
puternică de agitare cu 
rezultate rapide. Este prevăzut 
şi cu un comutator de reglare a 
turaţiei cu funcţie de blocare 
pentru controlul uşor al vitezei 
de amestecare.

Versiune lungă partea 2 (BE) Această sculă electrică este 
destinată agitării gipsului şi 
vopselei până la 50 kg. Este 
compatibilă cu diferite coşuri de 
agitare cu diametrul de până la 
140 mm.

Sistem de prindere Ax

Date tehnice

Putere nominală 1.200 W

Turaţie la mersul în gol 1.000 rot/min

Greutate 5,3 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 375 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 312 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 195 mm

Moment de rotaţie, max. 12,0 Nm

Turaţie nominală – 620 rot/min

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 91 dB(A)

Nivel putere sonoră 102 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 91 dB(A); nivel putere 
sonoră 102 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Altele (aspiratoare, suflante cu 
aer cald, mixere...) Gama 
Heavy Duty

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Agitatorul compact pentru amestecarea diferitelor materiale până la 50 kg

Beneficii pentru utilizatori
Agitator cu 1 treaptă de putere pentru agitarea materialelor fluide şi vâscoase

Motor puternic de 1.200 W

Mâner ergonomic
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