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Lixar/ fresar/ alisar

Poeira mineral pode causar câncer!

Protetor  de  poeira

Arranjo  do  motor

Regulagem  de  velocidade

resistente  ao  impacto,  robusto

Carcaça
vertical  –  a  poeira  é  mantida  longe,
durável

Aro  da  escova

adaptação  de  velocidade

(EBS  125.4  RO)

proteção  contra  emissão  de  poeira

Amortecimento  de  vibração

divisão  entre  motor  e  cabo  (patenteado)  –

absorção  de  vibração  eficiente,  protege  os  pulsos

do  usuário,  melhor  desempenho  de  moagem

borda  frontal  dobrável  para  chegar  à

borda  da  área  de  trabalho

Ligação  do  aspirador

para  extração  de  pó sistema  de
proteção
contra  poeira

Características  dos  desbastadores  de  betão

A  utilização de um aspirador com capota garante um ambiente de trabalho limpo e também

prolonga a vida útil da máquina bem como a dos seus utilizadores.

O Desbastador de betão EIBENSTOCK define os padrões em termos de uso. O design especial
de aderência paralela oferece ao usuário inúmeros benefícios, incluindo distribuição uniforme da
pressão no disco, mesmo acima da cabeça.
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EBS  180F

Ø180

Especificações

argamassa

revestimentos

–  Borda  da  escova  –  alto  poder  de  sucção  para  limpeza  livre  de  poeira

Entrada  de  energia

Ref.

Velocidade  sem  carga

alça  ajustável  em  altura

–  ajuste ideal à altura do corpo do operador para uma condução confortável

–  Betão,  betonilha,  cola  para  ladrilhos,  pedra  natural,  argamassa,  tintas,

revestimentos,  cola  para  alcatifas
 
–  com  rebolos  correspondentes  (acessórios)

–  Dispositivo  de  orientação  do  piso  com  inclinação  ajustável  e  adicional

adesivo  de  carpete

-  Potente  motor  de  2500  W

–  para  todas  as  superfícies:  rebolo  PCD  com  diamantes  monobloco

–  alta taxa  de  remoção  e  longa  duração  (acessório)

Pedra  natural

–  Segmento  destacável  no  guarda-pó
 
–  para  lixar  diretamente  na  borda  da  área

de  trabalho  (sem  retrabalho  trabalhoso,  economiza  tempo  e  custos)

betão

– Arranque  suave,  eletrónico, controle  de  temperatura  e  corte sobrecorrente

pintar cola  para  azulejo

trabalhando  conectando  um  aspirador  industrial  (acessório)
ao  bocal  de  35 mm

–  Desbaste  e  alisamento  de  superfícies

–  Remoção  de resíduos  de  lama,  reboco  e  revestimentos

–  Preparação  de  superfícies, por  exemplo,  para  renovação  de  azulejos

betonilha

2500  W
230  V  ~

8500  rpm
180  mm  Ø
22,2  mm

10,5 kg

EBS  180F

Diâmetro  do  disco

A embalagem inclui rebolo de diamante (betão)
e ferramentas de montagem

0634H000

Conexão  do  fuso

Tensão  nominal

Peso

Altura  do carro ajustável
 
melhor resultado de moagem

Trabalho mais relaxado
com a postura ideal

Desbastador de betão

Com dispositivo de orientação
do piso para superfícies
de tamanho médio
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