Polizoare
unghiulare
180 si 230 mm
SWS 180 Power

Art.Nr. 702 496 0
Pentru discuri abrazive cu Ømax 180mm

SWS 230 Power

Art.Nr. 702 498 0
Pentru discuri abrazive cu Ømax 230mm

Complet de livrare
Denumire
Polizor unghiular
Apãrãtoare
Mâner secundar
Dispozitiv de strângere discuri

SWS 180 Power
Art.Nr.
702 496 x
708 496 052
708 496 053
708 496 040

SWS 230 Power U.A
Art.Nr.
702 498 x
708 498 052
1
708 496 053
708 496 040

Date tehnice
Puterea absorbitã
Puterea debitatã
Turatie
Tensiune
Timp frânare
Ømax disc
Grosime disc
Gaurã de prindere
Adâncime de tãiere (cu colector praf montat)
Greutate
Clasã protectie

Denumire
Colector praf
Disc suport elastic pentru discuri Vulkan
Dispozitiv strângere disc suport elastic
Perii colectoare
Casetã metalicã, neechipatã
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• Frânã electricã patntatã ce opreste discul în
mai putin de 3 sec. si reduce astfel riscul de
accidente.
• Sistemul de prindere rapidã realizeazã
strângerea sigurã si uniformã, prevenind
deteriorarea discului. Nu sunt necesare scule.
• Cele mai silentioase polizoare in clasa lor
(nivel de zgomot 86dB conform EN 50144)
•Pozitie optim³ã de lucru atât la debitare cât si
la slefuire datoratã:
- posibilitãtii de rotire a mânerului în 4 pozitii (la
intervale de 90º).
- posibilitãtii de fixare a mânerului suplimentar
în dreapta sau stânga carcasei.
• Limitarea electronicã a curentului de pornire
protejeazã circuitele aparatului. Pornirea se face
fãrã soc iar turatia creste uniform.
• Protectie împotriva pornirii accidentale.
• Motor robust, cu putere mare destinat
exploatãrii în conditii grele.
• Motorul este protejat împotriva pãtrunderii
prafului si aschiilor. Circuit de rãcire de
conceptie nouã.
• Fante mari de rãcire pozitionate în fata
comutatorului asigurã rãcirea optimã a
SWS 180 Power SWS 230 Power Pozã
motorului si împiedicã murdãrirea comutatorului.
Art.Nr.
Art.Nr.
• Dotat cu întrerupãtorlung si buton de blocare
702 496 003
702 498 003
1
pentru utilizare îndelungatã pe partea
702 496 001
702 498 001
2
702 496 002
702 496 002
3
superioarã a carcasei.
708 496 003
708 496 003
• Apãrãtoarea metalicã poate fi rotitã sau
955 702 496
955 702 496
detasatã fãrã a folosi scule.
• Perii colectoare cu sistem de deconectare la
Mânerul se
uzurã mare pentru prevenirea defectãrii
poate roti
motorului.
90º spre
• Schimbarea periilor colectoare se face simplu
dreapta si
90º sau 180º si rapid.
spre stânga • Cablu de alimentare cu lungime de 4 m.
prin
• Garantie 1 an.

SWS 180 Power
2.500 Watt
1.700 Watt
8.500 min-1
230 V
< 3 sec.
180 mm
1-10 mm
22,2 mm
40 mm
cca. 5,4 kg
/ II

Accesorii

Schimbarea discului: Se împinge pârghia
înainte si se desface dispozitivul de strângere a discului. Pentru montarea discului se
însurubeazã dispozitivul de strângere si se
împinge pârghia înapoi.

Cele mai puternice polizoare
unghiulare, dotate cu un set unic de
elemente de sigurantã cuprinzând:
frânã, protectie împotriva pornirii
accidentale, pornire fãrã soc a
motorului si sistem de prindere
rapidã patentat.
Nu se utilizeazã scule pentru
montarea/demontarea discului si
apãrãtorii.

SWS 230 Power
2.500 Watt
1.700 Watt
6.600 min-1
230 V
< 3 sec.
230 mm
1-8 mm
22,2 mm
65mm
cca. 5,4 kg
/ II

apãsarea
butonului
aflat în
partea
inferioarã a
carcasei.

