
Serra diamantada EDS 181 para corte úmido e seco

Ferramentas elétricas de qualidade desde 1919



Diamante serra EDS 181

O mais poderoso
em sua classe

A nova serra de diamante EDS 181 é uma máquina móvel 
poderosa para corte úmido e seco com pedras, especialmente 
para peitoris de janela, lajes de pátio, bancadas, 
revestimento, pedras em jardins e paisagismo e também 
para renovação de selos de junta em pisos. É o dispositivo 
mais poderoso de sua categoria e corta suavemente materiais 
de pedra de todas as formas, como granito, mármore e 
pedras artificiais, concreto, mosaico e grés com até 63 
mm * de profundidade de corte.

A EDS 181 é uma máquina prática para uso flexível em 
canteiros de obras para ladrilhos e pavimentadoras, 
pedreiros, jardineiros e paisagistas, bem como para 
montadores de cozinha. O opção de corte a seco, quase 
livre de poeira devido ao vácuo industrial, é de interesse 
para aplicações, para as quais nenhum corte úmido é 
possível ou permitido. Devido ao conceito geral de alto 
desempenho, o EDS 181 é um alternativa às bancadas 
de serra de difícil transporte.

Com uma alça ergonômica especificamente desenvolvida,

o conceito da máquina não se baseia no 
princípio clássico da serra circular manual e, 
portanto, permite um corte muito preciso.

Pedra artificial - lajes de terraço 
aqui: corte a seco

Peitoris de janela de pedra natural - fresagem de 

juntas

aqui: corte a seco com limitação de profundidade

Meio-fio de concreto em jardinagem 
e paisagismo
aqui: corte a seco

* com disco de corte de diamante Ø 200 mm - Zubehör

Ajuste de esquadria sem a necessidade de 

quaisquer ferramentas (de 0 - 45 °)

Ø200



Reduza o riser de pedra natural

aqui: corte úmido com parada angular
Corte no comprimento de bancadas de 

pedra natural

aqui: corte úmido com trilho guia

Moagem conjunta

aqui: corte a seco com limitação de profundidade

Caixa de engrenagens de alto desempenho e

poderoso motor de 2300W com
ótima velocidade-desempenho-
Razão - garante um trabalho rápido 

mesmo através das pedras mais duras, 

altas reservas de energia

Grande profundidade de corte até 63 
mm * - ampla gama de aplicações

Profundidade de corte contínuo

ajuste sem a necessidade de quaisquer 

ferramentas - trabalho preciso, 

especialmente para fresamento de juntas

Função de imersão e limitação de 
profundidade - cortes precisos, você 
pode começar o corte com a máquina na 
área de trabalho

Parada angular - corte simples 
independente do tamanho da 
peça

Adaptador de acoplamento rápido Gardena e mangueira 

de conexão de 35 mm

com travamento para mangueira de sucção que 
evita afrouxamento não intencional - fácil mudança 
entre corte seco e úmido

Eletrônico - soft start, temperatura e corte de 
sobrecorrente, indicação de sobrecarga óptica

PRCD integrado no cabo - 
proteção do operador

Bloqueio do fuso -

fácil troca de ferramentas

Chave liga / desliga com bloqueio - 

nenhuma ligação não intencional

Pó de metal leve fechado
guarda - cortes secos de pó 
extremamente baixo com um 
aspirador industrial

Controle de abastecimento de água - 

fácil regulação do volume de água

para quaisquer ferramentas (de 0 - 45 °)

Placa guiada por rolo -
funcionamento suave, protege o
superfície

Especialmente desenvolvido

alça ergonômica -
melhor guiar a máquina



Ferramentas elétricas de qualidade desde 1919

Seu revendedor:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
08309 Eibenstock
Alemanha

Telefone:

Fax:
Site da Web: www.eibenstock.com

Ferramentas de poder de qualidade Feito na Alemanha desde 1919

+ 49 (0) 3 77 52 - 50 30
+ 49 (0) 3 77 52 - 20 19

Alterações técnicas reservadas! As ilustrações podem ser diferentes do original!Certificado de acordo com DIN EN ISO 9001: 2008

Máquina no trilho guia
(acessórios) - para cortes precisos, 
extensões ilimitadas

ESPECIFICAÇÕES EDS 181

Entrada de energia

Tensão nominal

Tensão nominal

Velocidade sem carga

Máx. disco Ø

Conexão do fuso

Máx. profundidade de corte

sem trilho guia

Peso sem disco

Nº do pedido

2.300W

230 V ~

4.300 rpm

7.500 rpm

200 mm

22,2 mm

63 mm *

7,7 kg

0660P

Fornecido
em uma caixa com batente angular, 

disco de corte de diamante Ø 180 mm 

e ferramentas de montagem

Acessórios Descrição Nº do pedido

Trilho guia
(com 2 braçadeiras de 

parafuso) 750 mm

1500 mm
37461
37462

Trilho de montagem para trilho guia 

300 mm
37463

2 porta-sucção
para trilho guia

37464

Disco de corte de diamante
Ø 180 mm
para concreto e
pedra natural dura

Disco de corte de diamante
Ø 200 mm
para concreto e
pedra natural dura

Aspirador industrial
DSS 25 A,
aspirador de pó úmido / seco,
1400W, volume do tanque de 25 l

Aspirador industrial
DSS 50 A,
aspirador de pó úmido / seco,
1400W, volume do tanque de 50 l

Tanque de água

Mangueira de plástico de 5 l, 2,5 
m com conector Gardena

37443

37444

09915

09916

35811

Tanque de água

10 l de metal, mangueira de 3 m

com Gardena-Connector
35812

* com disco de corte de diamante Ø 200 mm (acessórios)

Fixação do trilho guia por suporte de 
sucção, ideal para pisos e recortes em 
placas grandes
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