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ȘLEFUIRE

KW712
Maşină de rindeluit, 
de 650W
cod 755114

AVANTAJE

• Motor puternic de 650W pentru performanţe 
 remarcabile 

• Adâncimea de tăiere de 2mm îndepărtează mai mult  
 material dintr-o singură trecere pentru rezultate rapide 

• Lăţime de tăiere de 82mm pentru rapiditate în muncă 

• Lame reversibile placate cu carbură pentru utilizare  
 îndelungată şi o mai bună finisare a suprafeţelor 

• Adaptor pentru extragerea prafului pentru un mediu  
 de lucru curat 

• Sanfrenare pentru modelarea muchiilor  

• Setare de tăiere în adâncime la 0.2mm pentru mai  
 multă flexibilitate şi precizie în operaţiile de rideluire 

• Ghidaj combinat

DOTĂRI STANDARD

• Adaptor pentru aspirator  
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KD1250K
Ciocan rotopercutor pneumatic de 
1250W, 3.5J
cod 755115

AVANTAJE

• Motorul puternic de 1250W asigură terminarea cu uşurinţă şi 
 eficienţă a aplicaţiilor 

• Energia de impact de 3.5J permite găurirea eficientă şi dălţuirea în  
 beton şi plăci agregate 

• Mandrina SDS+ antialunecare asigură fixarea rapidă în siguranţă 
 a accesoriilor 

• Mecanismul de percuţie pneumatică asigură până la 4,100 bătăi  
 pe minut 

• Indicatorul uzurii periilor permite planificarea lucrărilor de întreţinere 

• Comutator pentru viteza variabilă permite controlul maxim în timpul  
 aplicaţiilor 

• Limitatorul de adâncime asistă utilizatorul în timpul aplicaţiilor 
 repetitive 

DATE TEHNICE

Putere 1250 W

Tensiune 230 V

Mandrină SDS+ 

Percuţie Da 

Capacitate maximă - lemn 40 mm

Capacitate maximă - oţel 13 mm

Capacitate maximă - beton 32 mm

Reversibil N/A

Turaţie N/A

Turaţie în gol 0 - 850 rpm

Lungime cablu 3 m

Limitator adâncime ajustabil Da 

Mâner secundar reglabil Da 

Întrerupător „Pornit” N/A

Intensitate sonoră 93 dB(A)

Intensitate acustică  104 dB(A)

Vibraţii 14.2 m/s²

DOTĂRI STANDARD

• Adaptor mandrină rotativă 

• Valiză de depozitare şi transport
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GĂURIRE

DATE TEHNICE

Putere 650 W

Tensiune 230 V

Adâncime de tăiere [rindele] 0 - 2.0 mm

Lăţime de tăiere [rindele] 82 mm

Turaţie Singură 

Turaţie în gol 17,000 rpm

Lăţimea de rindeluire 82 mm

Adâncimea maximă de fălţuire 8 mm

Mâner ergonomic Da 

Extragere praf Sac pentru praf 

Lame reversibile Da 

Tip cuţit HSS 

Poziţie parcare Nu 

Adaptor aspirator Da 

Lungime cablu 3 m

Valiză de depozitare şi transport Nu 

Întrerupător cauciucat Nu 

Mâner cauciucat Nu 

Accesorii incluse Nu 

Intensitate sonoră 90 dB(A)

Intensitate acustică  105 dB(A)

Vibraţii 2.6 m/s²
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ȘLEFUIRE

KA161
Şlefuitor Mouse pentru detalii 
cu 8 accesorii, de 55W
cod 755116

AVANTAJE

• Baza pentru şlefuire detalii este concepută pentru a  
 asigura rezultate superioare când se şlefuieşte în  
 zone complicate 

• Baza în formă de lacrimă pentru acces în colţuri  
 strâmte 

• Vârful detaşabil permite adăugarea unor vârfuri cu alt  
 profil pentru o versatilitate superioară 

• Hârtie de şlefuit cu Velcro pentru şlefuire rapidă şi  
 potrivirea uşoară a acesteia 

• Baza rotativă permite utilizatorului să rotească hârtia  
 abrazivă în funcţie de uzură, prelungind durata de  
 utilizare a acesteia 

• Zona de prindere cauciucată pentru confort şi control 

• Comutator pentru operare continuă. Mâinile se pot  
 mişca libere pe unitate în timpul utilizării 

• Versatil - este ideal pentru îndepărtarea vopselei /  
 lacului, a ruginei şi şlefuirea în spaţii înguste 

• Design compact pentru un control superior  

DATE TEHNICE

Putere 55 W

Tensiune 230 V

Turaţie Singură 

Turaţie în gol 11000 rpm

Excentricitate 0.75 mm

Diametru orbită 1.5 mm

Extragere praf [şlefuitoare] Adaptor aspirator 

Sistem de fixare hârtie abrazivă Potrivire rapidă 

Dimensiune hârtie / suprafaţă 110 mm/cm2

Dimensiune bazei 105 mm2

Forma bazei de lacrimă 

Mişcări de şlefuire Orbital 

Lungime cablu 3 m

Întrerupător cauciucat Da 

Mâner cauciucat Da 

Valiza de depozitare şi transport Nu 

Intensitate sonoră 66 dB(A)

Intensitate acustică  79 dB(A)

Vibraţii 5.6 m/s²

DOTARE STANDARD

• Hârtie abrazivă de şlefuit (80G, 120G, 180G) - 3 buc. 

• Anexă pentru şlefuire în detaliu 

• Foaie abrazivă de şlefuit în detaliu (120G) - 5 buc. 
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