
Excentrická brúska
Efektívna práca s excentrickými brúskami

www.schneider-nr.sk

Uvádzacia cena:Uvádzacia cena:

  Nízke náklady  vďaka malej spotrebe vzduchu

  Neobmedzený výhľad na dielo prostredníctvom úzkych manžiet 

  Neunavujúce brúsenie vďaka nízkym vibráciám

  BG-Konformita podľa bezpečnosti práce 2002/44/EG

  Vysoká životnosť vďaka preskúšanej kvalite 

       firmou Schneider - 1 + 2 ročná záruka pri on-line registrácii

  Vhodný pre  bežný 15-, 6-, a 8- dierkový brúsny papier

  K dispozícii s výkmitom 2,5 mm a 5 mm so 150 mm tanierom
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2,5 mm výkmit
Nasadenie (vždy podľa využitia) od P220 – P3000

  Pre jemné a koncové brúsenie 
  Lesknúce sa plochy obrúsiť na leštenie
  Konečné brúsenie drevených plôch na voskovanie
  Finálne brúsenie lakov, dreva a plastov
  Finálne brúsenie tmelov a minerálnych surovín

5 mm výkmit
Nasadenie (vždy podľa využitia) od P40 – P360

  Pre hrubé brúsenie
  Spracovanie dreva, farby a laku
  Pre rovné plochy a zaoblenia
  Predbrúsenie minerálnych podkladov
  Brúsenie tmelených plôch
  Medzi brúsenie lakov
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Ťažiská využitiaŤažiská využitia

Argumentácia využitiaArgumentácia využitia

Technické dáta – obj.číslaTechnické dáta – obj.čísla

Naša novinka v predaji od Novembra 2011

214,80 € s DPH214,80 € s DPH179,- €179,- €

ES 150-5 ES 150-2,5

Obj. císlo D322720 D322721

Velkost taniera 150 mm 150 mm

Výkmit 5 mm 2,5 mm

Oznacenie 
výkmitu

Áno Áno

Odsávanie Centrálne Centrálne

otácky U/min 12.000

Vibrácie podla

EN ISO 8662
3,73 m/s² 2,0 m/s²

váha 0,8 kg 0,8 kg

Konštrukcná
výška

104 mm 104 mm

Spotreba 
vzduchu

416 l/min

Balenie + 
obsah dodávky

Kartón vrátane taniera 
a montážneho kľúča 

ES 150-5 ES 150-2,5

Obj. číslo D322720 D322721

Veľkosť taniera 150 mm 150 mm

5 mm 2,5 mm

Označenie 
Áno Áno

Odsávanie Centrálne Centrálne

otáčky U/min 12.000

Vibrácie podľa

EN ISO 8662
3,73 m/s² 2,0 m/s²

váha 0,8 kg 0,8 kg

Konštrukčná
výška

104 mm 104 mm

Spotreba 
vzduchu

416 l/min

Balenie + 
obsah dodávky
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