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Πολυλειαντήρες
μπαταρίας

EasySander 12

Για περισσότερη αφαίρεση
υλικού κατά βούληση

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος
- PowerAutomatic - μέσω πίεσης αυξάνει το πολυεργαλείο αυτόματα την απόδοσή του στην αφαίρεση
υλικού
- Συμπαγής και εύχρηστος πολυλειαντήρας - λείανση και στίλβωση ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία και
σε μικρές επιφάνειες
- Ισχυρή ανταλλακτική μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτιστής 1 ώρας
- Syneon Chip - Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Χωρίς φαινόμενο μνήμης, χωρίς αυτοεκφόρτιση - πάντοτε έτοιμο για χρήση, χάρη στην τεχνολογία
ιόντων λιθίου
- Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής της αντικαθιστούμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου χάρη στο σύστημα
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Αυτοπρόσφυση για γρήγορες και άνετες αλλαγές του φύλλου λείανσης
- Πλάκα λείανσης χωρισμένη στα δύο: Για την ιδανική εκμετάλλευση του φύλλου λείανσης μπορεί να
αφαιρεθεί και να στραφεί εύκολα η μύτη δέλτα του φύλλου λείανσης και η πλάκα λείανσης
- Σύνδεση σε εξωτερική αναρρόφηση της σκόνης: Προσαρμογέας στα υλικά παράδοσης
- Η ιδιαίτερη εργονομία καθιστά δυνατό το χειρισμό με το ένα ή τα δύο χέρια ανάλογα με τη θέση και το
μέγεθος του επεξεργαζόμενου κομματιού
- Μια μπαταρία για όλα - κατάλληλη για όλα τα ερασιτεχνικά εργαλεία και εργαλεία κήπου του
συστήματος μπαταρίας ιόντων λιθίου Power for ALL

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

Υλικά παράδοσης
-

Προσαρμογέας για διάταξη αναρρόφησης της σκόνης
1 μπαταρία PBA 12V 2.5Ah O-B
Φορτιστής
3 φύλλα λείανσης K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Κωδικός αριθμός: 0603976909
Κωδικός EAN: 3165140886581
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Πολυλειαντήρες μπαταρίας

EasySander 12
Τεχνικά στοιχεία
Τάση μπαταρίας: 12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 2,5 Ah
Αριθμός παλινδρομήσεων: 22.000 min-1
Διάμετρος τροχιάς: 1,2 mm
Επιφάνεια λείανσης: 104 cm²
Στερέωση υλικού λείανσης: Σύστημα μικροαυτοπρόσφυσης
Βάρος: 0,7 kg

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών
Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 5.5 m/s²
Ανασφάλεια K: 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 70 dB(A),
στάθμη ηχητικής ισχύος 80 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες

12 V

Τάση μπαταρίας

Αυτοπρόσφυση

Γρήγορη και απλή αλλαγή των φύλλων λείανσης

PowerAutomatic

Μεγαλύτερη ισχύς αυτόματα σε περίπτωση μεγαλύτερης δύναμης προσπίεσης
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Λειτουργίες
12 V
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Μικροαυτοπρόσφυση
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
PowerAutomatic

