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Kompaktní sanační bruska pro bezprašné broušení, 125 mm
LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet

Objednávkové číslo
405.914

Technické atributy
Ø kotouče

125 mm

Počet otáček při chodu
naprázdno

10000 ot/min

Příkon

1450 W

Výkon

950 W

Vibrace

< 6,4 m/s²

Upnutí nástroje

M 14

Délka kabelu

4,0 m

Hmotnost

3,2 kg

základní vybavení
Kompaktní sanační bruska pro bezprašné broušení, 125 mm
+ Čtyřnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru,
pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a hlídáním teploty
+ Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje
póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
+ Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1450 W s dostatečnou rezervou
+ Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže
plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
+ Odsávací kryty: s výškovým nastavením
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro
optimální ovládání a vedení stroje
+ Pro pevné připojení hadice. Adaptér s FLEX Clip-spojkou pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v
základním vybavení.
+ Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
+ Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky
optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
+ Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství
diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch
minerálních podkladů.
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1 turbo - brusný talíř

348.899

1 kryt na odsávání s
gumovým kroužkem pro
odsávání

421.111

1 rámová rukojeť

1 ks

3 držáky kabelu

252.188 (3x)

1 imbusový klíč, vel. 4

102.229

1 sací adaptér SAD-C
D25-32 AS

320.188

1 klíč pro matice s čelními
otvory

392.537

1 přepravní kufřík L-BOXX®
238

414.093

1 vložka do kufru

414.131

