resistente ao impacto, robusto

arranjo do motor
vertical - a poeira é mantida longe,
durável

protetor de poeira

borda frontal dobrável para chegar à
borda da área de trabalho

regulação de velocidade

adaptação de velocidade

(EBS 125.4 RO)

Borda da escova

proteção contra emissão de poeira

Amortecimento de vibração

divisão entre motor e alça (patenteado)
- absorção de vibração eficiente,
protege os pulsos do usuário, melhor
desempenho de moagem

Aspirador de pó

conexão

para extração de poeira

pó
proteção
sistema
poeira mineral pode causar câncer!

Características dos moedores de concreto
O triturador de concreto EIBENSTOCK define os padrões em termos de praticidade. O design especial da
empunhadura paralela oferece ao usuário vários benefícios, incluindo distribuição uniforme de pressão no
disco, mesmo acima da cabeça.

O uso de um aspirador com capinha de pó garante um ambiente de trabalho limpo, mas também
prolonga a vida útil da máquina.
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Boné

Moedor de concreto

eBs 235.1

o poderoso esmeril de chão para
grandes superfícies

usar:

-

Desbaste e alisamento de grandes superfícies

- Remoção de revestimentos

- Preparação de superfícies, por exemplo, para renovação de
carpetes em salas de estar e porões, garagens e varandas

- Betão, betonilha, cola para azulejos, pedra natural, tinta,
revestimentos, cola para tapetes - com rebolos / sapatas
correspondentes (acessórios)

Recursos:
- Motor CA monofásico de 2200 watts - durável, alta capacidade de
carga, fácil manutenção

- Segmento na alça removível e ajustável do protetor de
poeira - para lixar diretamente na borda da área de
trabalho (sem retrabalho trabalhoso, economiza tempo e
custos)
- Aro da escova - alto poder de sucção para um trabalho livre
de poeira conectando um aspirador industrial (acessório) ao
bocal de 35 mm
- Carro ajustável em altura - melhor resultado de moagem
- Dispositivo de orientação do piso com inclinação ajustável ajuste ideal à altura do corpo do operador para uma
orientação confortável

Ø235

- Baixo peso e alça adicional no motor - fácil
transporte
especificações

eBs 235.1

Entrada de energia

2200W

Tensão nominal

placa de base para uso com segmentos intercambiáveis

230 V ~

Velocidade sem carga

1380 rpm

(acessório)

Diâmetro do disco

235 mm

Conexão do fuso

mesa

Peso

M 20 masculino / especial

38 kg

Nº do pedido

06347000

Fornecido

em uma caixa incl. placa de base para
conjunto de sapato de polimento de diamante

concreto

Escolha e encomende também as sapatas de desbaste adequadas para a

PCD

sua aplicação (consulte as páginas de acessórios 86/87)!
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