
agitador de gasolina
EHR 750 B

Mistura com motor a gasolina

inovação inovação inovação

Onde a bateria falha e é 

necessária energia:

Mistura independente de energia 

elétrica também para grandes 

quantidades de materiais resistentes



INSCRIÇÃO:
Mistura independente da rede e da corrente de material de 
construção com viscosidade média e alta, por exemplo, cola, 
argamassa e gesso já misturados, betonilha

aves o uso de geradores em locais sem eletricidade
substancialmente mais poderoso do que os misturadores de bateria em tempos 

de mistura mais longos

Jardinagem e paisagismo, construção de estradas, ferrovias, 
empreendimentos municipais, engenharia civil em geral

ATURES:
- motor a gasolina de curso

Início rápido, ignição eletrônica

Em comparação com os motores de 2 tempos, funcionamento suave, 

ecologicamente correto, emissões mais baixas e menor consumo de 

combustível

ns
Uma cidade

potência

EHR 750 B

Motor a gasolina 4 tempos / 31 cc

0,75 kW / 1,0 hp

0-450 rpm

140 mm

M 14 feminino

8,9 kg

07B11000

Velocidade nominal

Máx. diâmetro da cesta

Conexão do fuso
Peso
Nº do pedido

em uma caixa incl. haste de agitação 
MG 140 e extensão 150 mm

novo PP OO CC EE RR FF vocêvocê eueu UMAUMA NN DD HH eu eu GG HH - - TT OO RR QQ vocêvocê EE CC eu eu t t hh 44 - - s s t t r r oo kk ee ee nn gg eu eu nn ee
como alternativa ao batedor ao ar livre

- motor a gasolina de 4 tempos
- Início rápido, ignição eletrônica

- Em comparação com os motores de 2 tempos, funcionamento suave, 
ambientalmente correto, emissões mais baixas e menor consumo de 
combustível

Especificações

Capacidade do motor

Máx. Poder do motor

Velocidade nominal

como alternativa ao batedor ao ar livre

custos de aquisição

máx. quantidade de material misturado

tempo de mistura

cerca de 60 minutos de tempo de mistura / 0,75 l de gasolina

agitador, 2 baterias, carregador

até aprox. 30 kg

até aprox. 80 kg

cerca de 10 minutos de tempo de mistura / bateria

agitador, gasolina

comparação de alternativas sem fio

gasolina vs. bateria

Exceto mudanças técnicas! As ilustrações podem variar!

Certi cado de acordo com DIN EN ISO 9001: 2015

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
O email: o ce@eibenstock.com

Seu distribuidor:
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