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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) Polizorul unghiular mic GWX 9-
125 S Professional cu 
alimentare la reţea şi sistem X-
LOCK asigură control superior 
al sculei, atingând în acelaşi 
timp noi niveluri de putere din 
categoria de 900 W. Motorul 
său puternic de 900 W 
facilitează înregistrarea unui 
avans de lucru rapid. Acest 
polizor unghiular mic este 
prevăzut cu un sistem de fixare 
fără cheie X-LOCK, care 
permite schimbarea rapidă şi 
confortabilă a accesoriilor. În 
plus, funcţia sa de selectare a 
turaţiei asigură rezultate de 
lucru perfecte într-o varietate 
mare de materiale şi cu o gamă 
vastă de accesorii. Această 
sculă este concepută pentru 
tăierea şi şlefuirea metalului, 
plăcilor ceramice şi cărămizilor. 
Este compatibil cu accesoriile 
de aspirare a prafului GDE 125 
EA-T Professional.

Versiune lungă partea 2 (BE) GWX 9-125 S Professional 
prezintă, de asemenea, o 
apărătoare de protecţie şi 
protecţie la repornire.

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 93 dB(A); nivel putere 
sonoră 104 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Date tehnice

Putere nominală 900 W

Turaţie la mersul în gol 2.800 – 11.000 rot/min

Putere utilă 450 W

Diam.discuri 125 mm

Diam. disc abraziv 125 mm

Diam. perie-oală 75 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 73 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 280 mm

Cod comandă 0 601 7B2 000

Cod EAN 3165140962568

Apărătoare de protecţie 
2 608 000 678

✓

Cutie carton ✓

Mâner auxiliar 
număr de piesă de schimb 2 602 025 067

✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (lungime) 280 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 100 mm

Greutate 2,1 kg

Comutator Comutator care poate fi blocat

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 93 dB(A)

Nivel putere sonoră 104 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Segment

Segmente Gama Heavy Duty

Segment mailing Metal

Avantaje

Argument principal de vânzare
Control optimizat al sculei datorită nivelului sporit de putere din categoria de 900 W - cu X-LOCK

Beneficii pentru utilizatori
Polizor unghiular mic cu motor puternic de 900 W pentru un avans rapid de lucru

Schimbarea accesoriilor este rapidă şi confortabilă datorită sistemului multi-clic X-LOCK, fără cheie

Rezultate de lucru perfecte într-o varietate mare de materiale şi cu o gamă vastă de accesorii datorită funcţiei de selectare a turaţiei
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