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Dados técnicos

Potência absorvida 720 W

Nº de rotações em vazio 2.800 – 11.000 r.p.m.

Potência útil 300 W

Rosca do veio do disco abrasivo M 14

Ø do disco 115 mm

Prato de lixar em borracha, Ø 115 mm

Catrabucha tipo tacho, Ø 75 mm

Peso 1,9 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 0 601 388 203

EAN 3165140823739

Número Baretool 3601C88204

Chave de dois furos 
ref.ª 1 607 950 060

✓

Flange de admissão 
ref.ª 2 605 703 014

✓

Porca de aperto 
1 603 340 040

✓

Punho adicional 
1 602 025 024

✓

Tampa de proteção 
1 619 P06 547

✓

Tensão, elétrica 230 V

Gama de tensão 220 – 240 V

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Perímetro mínimo com 720 W de potência

Benefícios para usuário
Carcaça com um perímetro mínimo (176 mm) em comparação com outras rebarbadoras profissionais da mesma potência,para um trabalho mais 
agradável

Potente motor de 720 W com um peso de apenas 1,9 kg para trabalhos com utilização mais prolongada

Cabeça do mecanismo de acionamento plana para um trabalho confortável mesmo em locais estreitos

Mais vantagens
Proteção contra rearranque involuntário - Impede um rearranque da máquina após uma interrupção da corrente elétrica

6 velocidades de rotação pré-selecionáveis para se adaptar a diferentes materiais

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

Tampa de proteção antitorção para uma elevada proteção do utilizador


