56 OBRÓBKA METALU

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WSE 14-125 MX

Charakterystyka
zSilnik

dużej mocy 1450 W
z funkcją wyboru prędkości, łagodnego rozruchu, zabezpieczenia przed
przeciążeniem silnika i ograniczenia prędkości bez obciążenia
zOpatentowany system FIXTEC dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
zAutomatyczne odcięcie, wymiana szczotek węglowych
zPłaska obudowa przekładni dla lepszej widoczności obrabianego materiału i optymalizacji
głębokości cięcia
zPokryte żywicą epoksydową stojan i wirnik – zabezpiecza przed abrazywnym pyłem dla
zwiększonej żywotności
zNowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
zBlokada wrzeciona z mechanizmem zabezpieczającym
zWyłącznik bezpieczeństwa o dużej powierzchni
zW wyposażeniu kabel 4 m, dodatkowy uchwyt, nakrętka FIXTEC, osłona
bezpieczeństwa, nakrętka wieńcowa
zDIGITRONIC®

Specyfikacja
WSE 14-125 MX/K

WSE 14-125 MX/K DMS

Moc wejściowa (W)

1450

1450

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

2,600 - 11,000

2,600 -11,000

Maks. głębokość cięcia (mm)

35

35

Średnica tarczy (mm)

125

125

Gwint wrzeciona

M14

M14

Waga (kg)

2.5

2.5

Włącznik Deadman

Nie

Tak

Opakowanie

Walizka

Walizka

Numer Artykułu

4935412242

4935412261

Kod EAN

4002395198375

4002395198436

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 22-180

Charakterystyka
zSilnik

o mocy 2200 W z powłoką żywicą dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we
wszystkich zastosowaniach
zKompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego
użytkowania
zFunkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
zŁagodny rozruch dla łagodnego startu
zOdporna na odpryski osłona kluczykowa
zŁatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
zW wyposażeniu kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa

Specyfikacja
WS 22-180 E

WS 22-180 DMS

Moc wejściowa (W)

2200

2200

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

8,500

8,500

Maks. głębokość cięcia (mm)

45

45

Średnica tarczy (mm)

180

180

Gwint wrzeciona

M14

M14

Włącznik Deadman

Nie

Tak

Waga (kg)

5.1

5.1

Opakowanie

−

−

Numer Artykułu

4935431690

4935431700

Kod EAN

4002395194858

4002395194865
Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

