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O pó mineral pode ser cancerígeno!

Alta precisão e pouco pó
para corte a seco

•  Ainda mais universal
•  Sistema de sucção otimizado
• Nova pega mais ergonômica
• Base de alumínio resistente
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Transportsicherung & Tragegriff 

handlicher und sicherer Transport

neuer ergonomischer Handgriff      
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Antes Agora

Mesa de corte
(capacidade de corte em mm para cortes de 90°)

Profundidade

Comprimento

Dispositivo de aperto

ajustável sem ferramentas
fixação segura da peça

Travagem de angulo

ajustável continuamente de 0 a 45°
cortes de esquadria simples e precisos

travagem do eixo
troca de disco facilitada

limitador de corrente de partida

Partida suave da máquina

Mesa de corte em alumínio fundido
resistente e durável

Sucção optimizada

por uma base fechada
da mesa  da ferramenta

operação confortável de todas as posições de trabalho

Alta precisão e baixa poeira

Nossa serra de corte de pedra,
agora ainda melhor e mais versátil

A serra universal EIBENSTOCK EST 350.2 é um 
dispositivo prático e flexível para corte a seco
de materiais duros (por exemplo, betão,
pedra natural, tijolo, fireclay), bem como aço e 
plástico com o opcional disco de corte 
universal disponível.

Com os aspiradores industriais EIBENSTOCK,
garanta um trabalho com muito menos pó,
melhorando a prevenção de riscos para a saúde.

A máquina é usada principalmente em jardinagem
e Paisagismo, construção de estradas e caminhos, 
bem como para O clínquer trabalha sua aplicação.

Novo punho ergonómico



Unsere bewährte Steintrennsäge,
jetzt noch besser und vielseitiger

NEU NEU NEU

Tijolos de barro

Pavê de betão Pavês granitos, calcários, etc Tijolos refratários

Tubagens váriasVergalhõesPerfis e tubos de aço

Lancis de pedra natural e betão

O pó mineral pode ser cancerígeno!

Cortar aço, plástico e materiais semelhantes com o disco de corte universal (acessório), opcional

Cortar uma grande variedade de materiais de pedra com o disco de corte de diamante (incluído), por exemplo:

Agora

Antes
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9Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

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

EST 350.2

2.400 W

230 V ~

25,4 mm

120 mm

250 mm

19,0 kg

06637000

Bezeichnung Best.-Nr.

Ø 350 mm
37471000

Ø 350 mm 37475000

Weiterhin empfehlen wir:

09915000

09916000

09919000

Alterações técnicas reservadas! As ilustrações podem variar!
Certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 9001:2015

Potência

Corrente

Velocidade do disco 3.900 RPM

diâmetro do disco 350 mm

Conexão

profundidade máxima

comprimento máximo

peso

Referencia

Incluido Disco corte diamantado Ø 350 mm
e ferramenta de montagem

Disco corte diamante

disco de corte universal

aspirador industrial
DSS 25 A - húmido/seco 1400 W
volume do depósito de 25 litros

aspirador industrial
DSS 50 A - húmido/seco 1400 W
volume do depósito de 50 litros

aspirador industrial
DSS 35 M iP - húmido/seco 1600 W
volume do depósito de 35 litros

Caracteristicas Acessórios

José Contente Duarte, Lda
Tel. 916 348 305 / 916 348 303
www.jcd.com.pt




