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até  40  kg

60

APLICATIVO:

RECURSOS:

APLICATIVO:

RECURSOS:
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ESPECIFICAÇÕES

Nº  do  pedido

ESPECIFICAÇÕES

Nº  do  pedido

EHR  14.1  SK SET EHR  15.2  SB Set

por  exemplo, tinta, cola, enchimento e nivelantes, cimento para ladrilhos viscosidade,  por  ex.,  tinta,  cola,  massa  de  enchimento  e  compostos  de

nivelamento,  cimento  para  ladrilhos,  argamassa  pré-misturada

–  Construção de  drywall,  ladrilhador,  pintor  e  estucador

1050  W

máx.

0-450  rpm

0-800  rpm
120  mm
M  14  fêmea

0-390  rpm
0-590  rpm
120  mm
M  14  fêmea

máx.

Potencia
energia  Tensão
nominal  Velocidade
Velocidade sem carga Máx.
Diâmetro  do cesto

Conexão  do  fuso

em  caixa

inclui  vareta WG  120

em  caixa

inclui  vareta WG  120

077E5000

Potencia
energia  Tensão
nominal  Velocidade
Velocidade sem  carga  Máx
Diâmetro  do cesto

Conexão  do  fuso

230  V  ~
960  W

fornecido

230  V  ~

07753000

fornecido

–  Alça  de  arco  de  metal  que  economiza  espaço  –  prática,  fácil  de  colocar

–  Mistura  de  materiais  de  construção  com  baixa  viscosidade,

para  baixo,  transporte  confortável

–  Interruptor  eletrônico  –  controle  de  velocidade  contínuo  para
menos  respingos–  Conexão  direta  do  agitador  fêmea  M  14  –  potência  efetiva

–  Construção: drywall,  ladrilhador,  pintor  e  estucador

transmissão,  alta  concentricidade

–  Punho  macio  –  menos  vibração,  antiderrapante

–  Pegas  grandes  –  trabalho  sem  esforço

–  Mistura  de  materiais  de  construção  com  baixa  e  média

–  Manuseio  T-wise  –  mistura  confortável

–  Conexão  direta  do  agitador  fêmea  M  14  –  potência  efetiva
transmissão,  alta  concentricidade

–  Interruptor  eletrônico  –  controle  de  velocidade  contínuo  para

menos  respingos

MISTURADOR
EHR  14.1 SK Set

MISTURADOR
EHR  15.2 SB Set

120

Misturadora leve
até 30 kg

120

Misturadora prática

1

Peso 2,9  kg Peso 3,1  kg
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