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Juostinis šlifuoklis

PBS 75 AE

Efektyvus ir patogus šlifavimas
su greičio kontrolės funkcija

Į gaminio puslapį
€ 159,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
-

Efektyvus šlifavimas – galingas 750 W variklis užtikrina didelį šlifavimo našumą
Universalu – elektroninis išankstinis greičio pasirinkimas pagal medžiagą
Lengvai valdoma – kompaktiška struktūra ir papildoma rankena optimaliam valdymui
Patogu – automatinė juostos sistema darbo metu centruoja juostą
Idealiai tinka didesnių plotų šlifavimui: dirbkite su įvairiomis medžiagomis, nuo medienos iki metalo

Kiti gaminio privalumai
- Automatinio juostos suderinimo sistema – šlifuojant juosta visuomet išlieka tinkamoje padėtyje
- Šlifavimo juostos įtempimo sistema – patogiam ir paprastam šlifavimo juostos keitimui
- Bosch elektroninė sistema – tolygus sūkių skaičiaus parinkimas atsižvelgiant į medžiagos savybes –
juostos sukimosi greitis reguliuojamas nuspaudžiamuoju jungikliu su integruotu nustatomuoju ratuku
- Bosch mikrofiltro sistema – įmontuotas dulkių nusiurbimo įtaisas siurbia dulkes tiesiai į mikrofiltro
sistemos dėžutę

Komplekto sudėtis:
- 1 šlifavimo juosta K 80

Gaminio numeris: 06032A1120
EAN kodas: 3165140633208
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Juostinis šlifuoklis

PBS 75 AE
Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia: 750 W
Juostos judėjimo greitis: 200 – 350 m/min
Šlifuojamojo paviršiaus plotas: 76 x 165 mm
Juostos matmenys: 75 x 533 mm
Prietaiso svoris: 3,5 kg

Informacija apie triukšmą ir vibracij
Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.
Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė ah: 3.5 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 93 dB(A); garso stiprumo lygis 104
dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos

750 W

Nominali naudojamoji galia

Bosch „Low Vibration“

Tolygi eiga, garantuojanti darbo saugumą

Automatinio juostos suderinimo sistema

Tikslus juostos padėties suderinimas šlifuojant

Bosch mikrofiltro sistema
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Puikiai matomas šlifuojamas paviršius, švari darbo vieta

Papildoma rankena

Patikimas valdymas šlifuojant

Sūkių skaičiaus pasirinkimas

Galima dozuoti prietaiso našumą, atsižvelgiant į medžiagos savybes

Aliumininis reduktoriaus korpusas

Tvirta, stabili konstrukcija

Funkcijos
Mikrofiltro sistema
Sūkių skaičiaus pasirinkimas
Bosch elektroninė sistema
Automatinio juostos suderinimo sistema
Šlifavimo juostos įtempimo sistema

