
Tupia

RP0900
Tupia de superficie 8mm
Precisão para o tipo de trabalho de duas mãos.

Código EAN

0088381099196

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 2,7 Kg
Potência 900 W
Dimensões (CxLxA) 160 x 287 x 297

mm
Comprimento do cabo 2,5 m
Rotações por minuto. (r.p.m) 27.000 Rpm
Emissão de vibração 4,00 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 89,00 dB(A)
Potência sonora 100,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Conectável a um aspirador. ✓
Máx. Profundidade de corte 35 mm
Capacidade da pinça 8 / 6 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Controlo da profundidade de corte, fácil visão da
escala.

• Tupia de superfície potente, máxima precisão e
acabamentos perfeitos. Para realizar cortes rápidos.
Ideal para todo tipo de fresagens em madeira e seus
derivados, plásticos, etc..

• Elevada capacidade de aspiração de pó e com
possibilidade de conectar a um aspirador externo.

• Muito ergonómico, com elastómero para maior
controle e conforto enquanto minimiza a fadiga do
operador.

• Maior tamanho dos rolamentos de bolas, sistema de
labirinto para a proteção dos rolamentos.

• Carcaça superior plana, para uma fácil mudança de
acessórios.

• Novo punho contornado ergonómicamente ao estilo
das mãos do operário, proporcionando um fácil e
cómodo uso em cada operação.

• Interruptor com botão de bloqueio estratégicamente
colocado para um fácil accionamento da máquina.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

164834-6
Guia paralela 3620

194733-8
Tubo coletor de pó

763615-1
Porca de aperto

763618-5
Casquilho cónico 8mm para o

763636-3
Casquilho cónico 6mm para o

781006-4
Chave 13

781011-1
Chave 22

ACESSÓRIOS

195136-9
Guia reta

763637-1
Casquilho cónico 1/4 "

D-53534
Estojo de fresas

D-53540
Estojo de fresas

STEX122385
Guia de recorte

Suporte

Manual do usuário:
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