
Sistemas de corte
ETR 350.1 P / ETR 400.1 P (nass / trocken) Potente 

com grande profundidade de corte de até 152 mm

PÓ
PROTEÇÃO
SISTEMA

Poeira mineral pode causar câncer!



ESPECIFICAÇÕES
Entrada de energia

Tensão nominal
Velocidade nominal

Máx. diâmetro do disco

Máx. profundidade de corte

Conexão do fuso
Peso
Nº do pedido

Fornecido

ETR 350.1 P
2700W
230 V ~
2.200 rpm
350 mm
130 mm
Ø 25,4 mm
12,9 kg

0681A000

em uma caixa incl. disco de corte de 

diamante, proteção contra poeira e

ferramentas de montagem

ETR 400.1 P
2850W
230 V ~
1.950 rpm
400 mm
152 mm
Ø 25,4 mm
13,4 kg

0682A000

RECURSOS:
- Caixa de engrenagens de banho de óleo especial com velocidade ajustada ideal 

para trabalho rápido

- Eletrônico - partida suave, velocidade constante, controle de 
temperatura e corte de sobrecorrente, indicação de sobrecarga

- Melhores resultados em sistema com o disco de corte de diamante 
premium EE

- Função de imersão
- Limitação da profundidade de corte ajustável sem quaisquer 

ferramentas para o corte da mesa (acessório)

- Adaptador e disco de corte de diamante para trabalhar próximo à 
borda (acessório)

- Recortes exatos da parede usando um trilho-guia (acessório) - fácil 
montagem, alimentação fácil, baixa vibração

- Rolos de suporte largos - orientação exata

- Trava do fuso - fácil troca de ferramenta

- Robusta coifa de sucção de metal

- Alça e capô ajustáveis   - manuseio ergonômico em 
diferentes posições de trabalho

- Diâmetro do bico 35 mm - conexão direta do aspirador 
industrial da série EIBENSTOCK DSS

- Escovas de carvão de corte - proteção do motor

APLICATIVO:
- Corte de materiais minerais, concreto, tijolo e pedra 

natural

- Recortes em alvenaria
- Recortes de parede para instalações

- Corte de juntas de expansão
- Empreiteiros de engenharia civil, perfuração e serração, 

jardinagem e paisagismo

Os sistemas de corte para corte com redução de poeira 
ETR 350.1 P / ETR 400.1 P (úmido / seco)

152 mm130mm

Ø400Ø350

integrado
abastecimento de água com
regulador de fluxo
fácil ajuste do 
volume de água
- trabalho com baixa poeira

corte seco para
renovação
onde nenhum corte úmido é 

possível - por exemplo

Reforma da sala de estar

ajuste preciso da profundidade de corte (acessório)
Conjunto de adaptador para corte próximo a

a borda (acessório)

Orientação simples e segura

por meio de impulso inovador

conceito
• sem retrocesso

• puxa para o material

Grande profundidade de corte de até 152 mm

(ETR 400,1 P)

Desempenho otimizado

&mais poderoso

motor especial com

eletrônica de potência



Acessório
Sistema de trilhos guia

Sistema seguro, preciso e com economia de energia de 

trilhos de guia com alimentação por manivela para um 

trabalho relaxado

montagem rápida da máquina sem 

quaisquer ferramentas



+

+
Acessórios Nº do pedido Nº do pedido

ETR 350.1 P ETR 400.1 P

Conjunto de trilhos guia 200 cm

2x Trilho de guia 100 cm incl. suporte da 
máquina, conexão e montagem
Escolha e encomende também o conjunto de fixação!

3744N000 3744N000

Trilho guia 100 cm incl. conexão e 
montagem
Escolha e encomende também o conjunto de fixação!

Conjunto de fixação para trilhos de guia

Para montagem necessária!

Disco de corte de diamante universal

Bujão (alumínio) para extração de poeira

Absolutamente necessário ao cortar metal!

Disco de corte de diamante Premium

Disco de corte de diamante 
próximo à borda Premium

Conjunto de adaptador para corte próximo à borda 3744K000 3744W000

Ajuste e limitação da profundidade de corte incl. placa 
de cobertura

3744L000 3744U000

3744P000 3744P000

35729000 35729000

37475000 37475000

37476000 37476000

3744G000 3744T000

3744H000 3744V000

Pó perigoso (por exemplo, pó de sílica) deve ser aspirado 

por um limpador a vácuo de classe de pó MV! Para nossas 

ferramentas elétricas, nós somos

recomendando o uso de um aspirador de pó de 
nossa linha Eibenstock DSS!

Exceto mudanças técnicas! As ilustrações podem variar!

Seu revendedor ::

Acessório
Sistema de trilhos guia

Seguro, preciso e com economia de energia com 

alimentação por manivela para um trabalho relaxado

RECURSOS:
- Montagem rápida
- Fácil transporte por apenas uma pessoa

- Carro robusto montado em rolamentos de 
rolos - alimentação fácil

- Fácil possibilidade modular de 
extensão para longos cortes retos

- montagem rápida da máquina sem 
quaisquer ferramentas

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
08309 Eibenstock, Alemanha

Telefone: +49 (0) 3 77 52 - 50 30 
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19 
Internet: www.eibenstock.com
E-mail: office@eibenstock.com

Certificado de acordo com DIN EN ISO 9001: 2015
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Poeira mineral pode causar câncer!
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