
ELS  225.1SISTEMA PATENTEADO E INOVADOR
Apenas 1,5 kg (aprox.) de peso
para segurar *

Trabalho  saudável  e económico



3,9-5,0kg aprox.  1,5  kg*

*

2kg

3kg

4kg

Peso

1  kg

segurar

Concorrente 1

- POEIRA

EIBENSTOCK
VacuGlide

apenas aprox. 1,5 kg de peso de feltro a segurar (apenas no sistema com aspirador industrial EIBENSTOCK DSS 25 M)

A nossa tecnologia torna mais fácil o seu trabalho, com apenas 1,5  kg* tornando mais relaxado e menos demorado  do  que
as soluções anteriores. Isso é bom para sua saúde e economiza tempo e dinheiro graças à cobertura máxima da área a alisar.

O sistema de moagem e alisamento VacuGlide também alivia a pressão permanente e desgastante, pelo que a
taxa de remoção pode ser ajustada de forma variável.

- DORES

Além de lixar as placas de gesso na construção a seco, vários outros trabalhos de lixamento podem ser realizados
em trabalhos de renovação e pintura, como remover resíduos de papel de parede ou lixar isolamento térmico.
Você obtém  resultados  perfeitos  em  todas  essas  tarefas.

+ SAÚDE

A lixadeira de longo alcance ELS 225.1 foi desenvolvida e projetada em conjunto com profissionais Drywall.

O sistema VacuGlide, em conjunto com os  aspiradores industriais EIBENSTOCK, permite segurar a lixadeira no teto ou
na parede usando a força de sucção e ainda movê-lo facilmente na superfície.
Na maioria das vezes,  a "girafa"  é apenas  guiada por si.

Melhor desempenho no seu trabalho diário

Sistema  VacuGlide
Lixamento mais relaxado de tetos e paredes

60%  menos  esforço  em  comparação
com outras soluções de  lixamento

PROTEÇÃO
MÁXIMA

Lixamento  de  tetos  e  paredes  economizando  tempo  e  esforço

é  fácil  hoje

SISTEMA

Maior proteção da garganta, pulmões e braços
e prevenção de dores nas costas,
mais  relaxado, mesmo com  tetos  altos

cansativo ontem

Sistema inovador de  moagem  VacuGlide

ELS 225.1 + DSS 25 M

Concorrente 2

LIXADORA COM ASPIRADOR



•  

Especificações  técnicas

•  
contra  sobrecarga

•  

0620N000

•  

•  

para  mudança  de  velocidade  contínua  

Peso

superfícies

Lixadeira  de  pescoço  longo  ELS  225.1

•  

sem  ferramentas  –  design  curto,  pode  ser  substituído  de  

•  

variável  no  dispositivo  (acessório)

•  

•  

Número  do  pedido

Ø225

velocidade  nominal

Suporte de lixa–  para acabamentos e alisamentos das

Entregue em caixa de cartão

Trabalho de retificação intercambiável

Lixadora na superfície, ajustando a

Adaptação ideal da velocidade de rotação a cada superfície

Eletrónica–  arranque suave,  proteção  eletrónica

Regulação da potência de sucção e da

Ótima  adaptação  a cada  superfície

-  nivela perfeitamente as irregularidades
-  evita a formação de sulcos durante a aplicação

inclinação  e  ângulo

–  fácil  manuseio,  trabalho  sem  fadiga

e com várias  posições  de  aderência

Consumo / potência

Lábio de vedação contra anel de escova para outros

Lábio  de  vedação  VacuGlide

taxa  de  remoção

Extensão para tetos e paredes mais altas  (até cerca de 3 m)

–  sem  necessitar  de  ferramentas,  sem  necessitar de

escadas, andaimes, etc. economizando mais tempo

pressão de contato -  melhor  orientação  da

Proteção do interruptor ON/OFF contra  poeira  e  roda  de  ajuste

voltagem  nominal

Aspiração eficiente do pó através do capuz
e do prato de lixar perfurado

Eixo de acionamento flexível que pode ser substituído

forma fácil, rápida e económica pelo utilizador em caso de

manutenção sem abrir a máquina.

Pega adicional–  manuseio  ergonómico,  ajustável  de  forma

Articulação  robusta –  adaptação  ideal  para

Leve,  Equilibrado  e  Ergonômico na Construção

Diâmetro  do  disco

inclui saco de transporte, extensão de corrente,

conjunto inicial de lixa (1x  P80/P100/P120)
 e anel de escova

Conexão

• Capuz  de  sucção  com  mola  e com

Carrinho  EFW

(Acessórios opcionais)

Lixar tetos pladur nunca foi tão Leve, Fácil e Saudável

4,9  kg

M 14  (velcro)

225  mm

1050-1600  rpm

230V~

590  W



6  buracos

P100

37659000

altura  de  trabalho

para  lixadeira  de  pescoço  longo  

37679000P220

Grade  de  lixa  (velcro)  

(velcro)

7620L598

3765A000

09917000

37640000

P40

Variedade  de  lixas  

2600mm

6  buracos

Lixa  (velcro)  6  furos  P24  

P120

3722B000

300mm

Lixadeira  drywall  ETS  225  

P120

P60

Além  disso  recomendamos:

(velcro)

P150

para  lixar  perto  da  borda,  nosso  especialista  em  

construção  a  seco  leve  e  prático

700  W,  Ø  do  disco  de  225  mm

P80

DSS  25M  -  molhado/seco

3722C000

Carrinho  EFW

P180 37678000

D-08309  Eibenstock
Auersbergstrasse  10

Fax:  

Ferramentas  elétricas  GmbH  Eibenstock

acessórios

Acessórios  para  o  carrinho

acessórios

Certificado  conforme  DIN  EN  ISO  9001:2015  

Reservamo-nos  o  direito  de  efetuar  alterações  técnicas!  As  ilustrações  podem  variar!

3200mm

(Acessórios)  +  extensão  de  300mm
(Acessórios)

+  300mm  de  extensão

19272000  -  a  partir  de  19/04

ELS  225.1

altura de trabalho

Extensor de transporte

www.jcd.com.pt

Aspiração de poeiras  -  o  nosso  aspirador
industrial com alto e constante poder de sucção

37675000

Potencia de 1400 W e volume do recipiente de 25  litros

37611000

escova em coroa

P80 / P100 / P120 / P150 / P180

37643000

Pega  auxiliar

Perfuração de 6 furos (10 unidades)

esponja pad

3765B000

P80

37672000

37631000

(velcro)

Perfuração de 6 furos (5 lixas de cada)

-  óxido  de  alumínio

P24 - semiprecioso (10 lixas) 37608000

P40 - óxido de alumínio (25 lixas) 37642000

P60 - óxido de alumínio (25 lixas)

37676000

37632000

prato de base (com velcro)

para  todas  as  máquinas  EIBENSTOCK

06203000

37673000

37644000

Eixo  flexível

3200mm
lixa

37677000

P80 - corindo normal (25 lixas)

37610000

37674000

altura máxima de trabalho

 (com extensão de 2x)perfurado  (10  unid.)

P100 - óxido de alumínio (25 lixas) 37645000

P120 - óxido de alumínio (25 lixas) 37646000

P150 - óxido de alumínio (25 lixas) 37647000

P180 - óxido de alumínio (25 lixas) 37648000

P220 - óxido de alumínio (25 lixas) 37649000

Oring  de  vedação  VacuGlide

Carro  móvel  para  máquina  e  aspirador
 Poupa mais a sua energia ao trabalhar em tetos

Telefone:  +49  37752  503-0

Internet:  www.eibenstock.com
+49  37752  2019

E-mail: office@eibenstock.com

https://www.jcd.com.pt/



