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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12,0 V

Diametru disc de şlefuire (3x) 38 mm

Rotaţii disc pe minut 1.800 rot/min

Compatibilitate acumulator 12V POWER FOR ALL

Dimensiuni sculă (înălţime) 110 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 165 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 85 mm

Greutate incl. ambalaj 1,18 kg

Greutatea maşinii 0,5 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 180 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 295 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 95 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 180 x 295 x 95 mm

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel de presiune sonoră 62 dB(A)

Nivel de putere sonoră 73 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Cod comandă 0 603 9C9 002

Cod EAN 4053423224634

1 acumulator PBA 12V 2.5Ah O-B ✓

9 plase pentru şlefuit (granulaţie: 3 x 80; 3 
x 180; 3 x 320) ✓

Cutie carton ✓

Sistem de aspirare a prafului 
2 609 256 D57

✓

Încărcător GAL 1210 CV ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Fără cablu de alimentare, uşor manevrabil, versatil pentru şlefuirea şi lustruirea suprafeţelor plate şi curbate

Beneficii pentru utilizatori
Cu 3 discuri rotative mobile pentru şlefuirea şi lustruirea suprafeţelor plate, curbate şi rotunjite

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

Plase de şlefuire rezistente pentru viteze mari de îndepărtare a materialului şi o calitate excelentă a suprafeţelor

Nivel redus de vibraţii şi zgomot şi sistem de aspirare a prafului pentru lucru confortabil şi curat

Ideală pentru suprafeţele din lemn de esenţă tare, lemn de esenţă moale, suprafeţele lăcuite, metalice şi din piele

Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru eficienţă optimă şi timp de funcţionare mai îndelungat

POWER FOR ALL: un acumulator pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden
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