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Slefuitor detalii Mouse, de 55W  

  

Avantaje 

• Baza pentru slefuire detalii este conceputa pentru a asigura rezultate superioare 
cand se slefuieste in zone complicate  

• Baza in forma de lacrima pentru acces in colturi stramte  

• Varful detasabil permite adaugarea unor varfuri cu alt profil pentru o versatilitate 
superioara  

• Hartie de slefuit cu Velcro pentru slefuire rapida si potrivirea usoara a acestuia  

• Baza rotativa permite utilizatorului sa roteasca hartia abraziva in functie de 
uzura, prelungind durata de utilizare a acesteia  

• Zona de prindere cauciucata pentru confort si control  

• Comutator pentru operare continua. Mainile se pot misca libere pe unitate in 
timpul utilizarii  

• Versatil - este ideal pentru indepartarea vopselei/ lacului, a ruginei si slefuirea in 
spatii inguste  

• Designul compact te apropie de suprafata de lucru pentru control superior   

  

Dotare standard 

• Hartie abraziva de slefuit(80G, 
120G, 180G)- 3 buc  

• Anexa pentru slefuire in detaliu  

• Foaie abraziva de slefuit in 
detaliu(120G) - 5 buc  

 

Conditii de acordare a garantiei 

• Garantie 2 ani 
 

 

 



 

Specificatii 

Specificatii 

Putere 55 W 

Tensiune 230 V 

Turatie Singura  

Turatie in gol 11000 rpm 

Excentricitate 0.75 mm 

Diametru orbita 1.5 mm 

Extragere praf [slefuitoare] Adaptor aspirator  

Sistem de fixare hartie abraziva Potrivire rapida  

Dimensiune hartie / suprafata 110 mm/cm2 

Dimensiune bazei 105 mm2 

Forma bazei de lacrima  

Miscari de slefuire Orbital  

Lungime cablu 3 m 

Intrerupator cauciucat Da  

Maner cauciucat Da  

Valiza de depozitare si transport Nu  

Reversibil  

Turatie  

Tip de mandrina  

Capacitate maxima in lemn  

Cuplu maxim  

Racleta  

Viteza de slefuire  

Accesorii incluse  

Lungime cablu  

Intensitate sonora 66 dB(A) 

Intensitate acustica  79 dB(A) 

Vibratii 5.6 m/s² 

 

 

 
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem 
asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea 
produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de 
folosirea produselor. 
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