
Largura da ranhura de 60 mm para

trabalho eficaz em
a instalação sanitária

caçadores de parede
EMF 180.2

O poderoso para os materiais mais duros

Corte de canais de tubos

NOVO
Imersão quase sem poeira
e corte graças ao novo 
capuz dobrável
NOVO
Dividir fuso de trabalho -
Possibilidade de instalação de discos de 
fresagem de juntas de até 10 mm de 
espessura de segmento novo isso

novo isso novo isso



Alterações técnicas reservadas! As imagens podem ser diferentes!
Certificado de acordo com DIN EN ISO 9001: 2015

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstrasse 10
D-08309 Eibenstock

Telefone: + 49 3 77 52 - 50 30
Fax: + 49 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
O email: office@eibenstock.com

Seu revendedor especializado:

INSCRIÇÃO:
- Ranhuras e canais de corte em concreto, tijolo sílico-calcário, 

alvenaria

- Instalação elétrica, encanamento, aquecimento, construção de ventilação

CARACTERÍSTICAS:

- motor potente de 2.300 W - potente
- Imersão e ranhuras quase sem poeira graças à nova 

tampa dobrável
- Fuso de trabalho dividido - possibilidade de montagem de arruela de 

junta em V 180 mm - até 10 mm de espessura do segmento
- Eletrônica - partida suave, desligamento por temperatura e sobrecarga, 

exibição de sobrecarga

- Posição paralela do punho - posição de trabalho confortável

- Trava da mangueira de sucção - evita o afrouxamento não intencional da 
mangueira durante a fresagem

- Ajuste da profundidade de fresagem - sem ferramentas, conveniente

- Trava do fuso - fácil troca de ferramenta
- Design fino, pequena distância entre a capa de proteção e os 

discos de diamante para trabalhar perto de bordas de até 25 mm

- Larguras de ranhura de 7 a 60 mm

- Capô fechado - condições ideais de fluxo, fácil remoção de fragmentos

- Corte deslizante - manuseio confortável
- Bocal de extração Ø 35 mm - Conexão direta de uma ventosa M da 

série EIBENSTOCK DSS

Especificações técnicas

Consumo de energia

voltagem nominal

Velocidade nominal

Velocidade ociosa

Diâmetro da polia
Profundidade / largura do slot

Porta-ferramentas
Peso
Número do pedido

Conteúdo de entrega no caso, incluindo 2 discos de corte de diamante 

premium (concreto), ferramentas de decapagem e montagem

EMF 180.2

2.300W
230 V ~

2.200 rpm 1

3.100 rpm 1

180 mm

máx. 60 mm / máx. 60 mm Ø 

22,2 mm

8,2 kg

0672C000

Economize o segundo processo de fenda para tubos mais grossos com 
tubos de isolamento / águas residuais Ø 40, 50 mm!

37442000

3744S000

Z EQUIPAMENTO

EIBENSTOCK "Quick Break" para EMF 180.2 Quadro de guia de piso EMF 180.2

TÃO LONGE NOVO

pelo menos 50%
Economia de tempo
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Arruela de junta em V 180 mm para 
juntas de dilatação 10 mm

3744X000
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