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Dados técnicos

Potência absorvida 1.400 W

Nº de rotações em vazio 750 – 3.000 r.p.m.

Potência útil 800 W

Rosca do veio do disco abrasivo M 14

Placa de lixar em borracha, diâmetro 180 mm

Catrabucha tipo tacho, Ø 100 mm

Ø da mó 180 mm

Esponja de polir, Ø 160 mm

Escova para superfícies, Ø 175 mm

Peso 2,5 kg

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 91 dB(A)

Nível de potência sonora 102 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 91 dB(A); nível de 
potência sonora 102 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Material number 0 601 389 000

EAN 3165140572996

Número Baretool 3601C89000

Punho adicional 
ref.ª 2 602 025 067

✓

Punho em D 
ref.ª 1 619 P07 563

✓

Tensão, elétrica 230 V

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
A ferramenta prática para resultados brilhantes

Benefícios para usuário
Manuseamento fácil graças ao punho ergonómico Softgrip

Ferramenta compacta com apenas 2,5 kg – para um trabalho agradável

Potente motor de 1.400 W com arranque suave para um processamento sem esforço de grandes superfícies

Mais vantagens
6 velocidades de rotação pré-selecionáveis para processar os mais diversos materiais

Com carcaça da engrenagem com cobertura de plástico com isolamento melhorado

Entradas de ar especialmente desenvolvidas para um arrefecimento perfeito do motor e uma maior durabilidade

Punho em D para uma fácil adaptação de agarre em diversas posições de trabalho

Interruptor de segurança Tricontrol para uma ligação controlada da máquina

Escovas de carvão auto-stop para uma maior proteção do motor


