Ferramenta Elétrica

Rebarbadoras Velocidade Variável
AG 9-125 XE - Rebarbadora 850 W
Descrição do Produto
• Motor "PROTECTOR" - com bobinagens protegidas por resina Epoxi para garantir maior durabilidade;
• Novo módulo digital que garante velocidade constante, arranque suave e proteção contra sobrecargas;
• Leve, compacta e fina. Uma rebarbadora versátil para todo o tipo de trabalhos;
• Cabeça da caixa de engrenagens plana para aumentar a durabilidade e melhorar a capacidade de corte;
• Caixa de engrenagens em liga de magnésio;
• Rolamentos e interruptor protegidos contra penetração de poeiras;
• Turbina de arrefecimento do motor que mantém motor refrigerado mesmo nas condições mais duras;
• Flange de aperto do disco sem chave;
• Controlo eletrónico da velocidade;
• Resguardo resistente à abrasão e com sistema de aperto sem chave - maior segurança e facilidade de ajuste;
• Cabo de 4m.

Características
Potência (W)

850

Velocidade em vazio (rpm)

2700 - 10,000

Diâmetro do disco (mm)

125

✓ Motor 850 Watts - Disco 125mm

Capacidade de corte (mm)

33

Rosca do veio

M 14

✓ Motor Protector - bobinados
revestidos a resina epoxi

Peso (Kg)

1.8

Velocidade variável

Sim

Flange FIXTEC

Sim

Fornecida em

Caixa de cartão

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Regulação eletrónica de velocidade
✓ Porca de aperto rápido FIXTEC

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

001101090125

Rebarbadora AG 9-125 XE - Milwaukee

1 Uni.

AG 16-125 INOX - Rebarbadora 1520 W
Descrição do Produto
• Motor "PROTECTOR" - com bobinagens protegidas por resina Epoxi para garantir maior durabilidade;
• Módulo digital que garante velocidade variável, arranque suave e proteção contra sobrecargas eléctricas
e térmicas;
• Velocidade (7600rpm) ideal para trabalhar com discos de lamelas;
• Flange de aperto do disco sem chave;
• Ideal para trabalho em metal;
• Resguardo resistente à abrasão e com sistema de aperto sem chave - maior segurança e facilidade de
ajuste;
• Controlo eletrónico da velocidade
• Cabo de 4m.

Características
PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Motor Protector - bobinados
revestidos a resina epoxi
✓ Motor 1520 Watts - Disco 125mm
✓ Velocidade ideal (7600rpm) para
discos de lamelas

Potência (W)

1520

Velocidade em vazio (rpm)

2000 - 7600

Diâmetro do disco (mm)

125

Capacidade de corte (mm)

33

Rosca do veio

M 14

Peso (Kg)

2.5

Velocidade variável

Sim

Flange FIXTEC

Sim

Fornecida em

Caixa de cartão

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

001101520125

Rebarbadora AG 16-125 INOX - Milwaukee

1 Uni.

PRODUTOS ASSOCIADOS
Discos de Corte
Discos de Lamelas
Luvas
Extensões Elétricas
Apesar de todos os esforços efetuados por forma a garantir a precisão das informações contidas nesta ficha de dados, aquando da sua impressão, a PECOL não dá nenhuma garantia quanto à sua exatidão. É da responsabilidade do leitor a verificação sobre a exatidão das
informações contidas neste manual. Leia os rótulos dos produtos e instruções dos equipamentos e cumpra todos os regulamentos atuais. Se existirem dúvidas em relação à utilização adequada de qualquer tecnologia ou produto, o leitor deve contactar o fabricante ou obter
apoio alternativo junto de especialistas. A PECOL não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação resultante de qualquer dano sofrido ou perda resultante de qualquer uso ou compromisso informativo contido nesta ficha de dados.
A garantia é de 1 ano. A MILWAUKEE disponibiliza uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico por mais 2 anos (total 3 anos). Para ter direito a essa garantia o utilizador terá de registar a ferramenta adquirida em www.pecol.pt nos 30 dias seguintes à compra. Não são
incluídos na extensão de garantia as baterias e carregadores.
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