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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Πρακτικό παλμικό τριβείο με 
σύστημα στερέωσης για 
γυαλόχαρτα διαστάσεων 230 x 115 
mm και 10 οπές για τη στερέωση 
γυαλόχαρτων με ή χωρίς Velcro.

Εξαιρετικό αποτέλεσμα λείανσης
•  Σύστημα παλμικής λειτουργίας με μεγάλη 

διάρκεια ζωής και ελάχιστους κραδα-
σμούς.

• Τέλεια αποτελέσματα λείανσης χωρίς ίχνη.

Στιβαρό σύστημα στερέωσης για 
διάφορες χρήσεις
•  Σύστημα στερέωσης γενικής χρήσης που 

επιτρέπει τη χρήση γυαλόχαρτων με ή 
χωρίς velcro.

•  Δυνατότητα χρήσης υλικών λείανσης με 
πάχος έως 10 mm.

Ενσωματωμένο σύστημα απορρό-
φησης της σκόνης
•  Κασέτα συλλογής σκόνης που επιτρέπει 

το εύκολο άδειασμα.
•  Λειτουργία αυτοαπορρόφησης και πλενό-

μενο πολυεστερικό φίλτρο.

1 χρόνος εγγύηση
•  Για κατασκευαστικά ελαττώματα και σφάλ-

ματα υλικού.

ESS 115-2
Κωδ. aρ. 5707 700 0

Πρόσθετη απορρόφηση χάρη στα πλευρικά κανάλια στην 
πλάκα στερέωσης γυαλόχαρτου για καθαρές εργασίες.

Ο σύνδεσμος με εγκοπές φροντίζει για την καλύτερη 
στερέωση κατά τη σύνδεση εξωτερικών απορροφητήρων.

Χρήση:
Λείανση ξύλου, γύψου, πλαστικών υλικών, 
μετάλλων NE, λαμαρινών…

Προσοχή:
Οι σκόνες που είναι βλαβερές 
για την υγεία (π.χ. σκόνη από 
ξύλα ή βερνίκια) θα πρέπει 
να απορροφούνται από έναν 
απορροφητήρα με έγκριση 
της κατηγορίας κόνεων M. 
Οι βιομηχανικοί απορροφη-
τήρες υγρού και ξηρού τύπου 
ISS 45-M automatic Κωδ. Αρ. 
0701 146 0 είναι κατάλληλοι 
για την απορρόφηση αυτών 
των κόνεων.

Πλαίσιο παράδοσης:
Περιγραφή Κωδ. αρ. Σ./τεμ.
Παλμικό τριβείο 
ESS 115-2 5707 700 X 1

Πλάκα λείανσης 
με velcro 
συγκράτησης

5807 700 041 1

Πρόσθετη 
χειρολαβή 0708 128 023 1

Κασέτα συλλο-
γής σκόνης με 
πτυχωτό φίλτρο

5807 700 020 1

Παραγγείλετε μαζί:
Ο προσαρμογέας προορίζεται για τη χρήση με 
τους βιομηχανικούς απορροφητές στεγνής και 
υγρής λειτουργίας.
Κωδ. αρ. 0702 400 042, Συσκ./Τεμ. 1

Ανταλλακτικό φίλτρο
Κωδ. αρ. 0702 128 011
Συσκ./Τεμ. 1"

Κατάλληλο γυαλόχαρτο
Χρώμα / Έκδοση Γυαλόχαρτο 230 x 115 mm
Κίτρινο / ξύλο 0581 485 …
Καφέ / ξύλο ZEBRA® 0583 585 …
Γκρι / ξύλο, βερνίκι ZEBRA® 0581 132 …
SAHARA® / αυτοκίνητα 0581 315 …

Τεχνικά στοιχεία:
Τάση 230 V / 50 Hz
Βαθμός προστασίας      / II
Παλμοί σε λειτουργία 
άνευ φορτίου 8.400 - 22.000 σ.α.λ.

Παλμοί υπό φορτίο 17.000 σ.α.λ.
Λήψη ισχύος 350 Watt
Απόδοση ισχύος 180 Watt
Γυαλόχαρτο με velcro 
10 οπών 230 x 115 mm

Ακτίνα παλμικών 
κινήσεων 2,2 mm

Καλώδιο σύνδεσης 4 m
Μ x Π 372 x 114 mm
Βάρος περ. 2,7 kg

P 14 2181-13271.indd   1 19/6/13   5:24 μ.μ.


