
moedor de concreto
EBS 120.1

O compacto

PÓ
PROTEÇÃO

SISTEMA
Poeira mineral pode causar câncer!

Pó perigoso (por exemplo, pó de sílica) deve ser aspirado 

por um limpador a vácuo de classe de pó MV! Para nossas 

ferramentas elétricas, nós somos

recomendando o uso de um aspirador de pó de 
nossa linha Eibenstock DSS!
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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:

O compacto

Ø125

novo

Especificações

Entrada de energia

Tensão nominal

Velocidade sem carga

Diâmetro do disco

Conexão do fuso
Peso
Nº do pedido

EBS 120.1

1400W
230 V ~

9000 rpm

125 mm

Ø 22,2 mm

3,5 kg

0630F000

em um caso incl. rebolo 
de diamante (concreto)
e ferramentas de montagem

Fornecido

Acessórios Nº do pedido

Disco diamantado Ø 125 mm 
Padrão de concreto (ouro) 37114000

Prêmio de concreto (ouro) 37102000

Mesa (amarela) 37103000

Revestimentos (azul) 37110000

Borda da escova

2 partes 
3722A000

Guarda pó
cpl. com escova e chave 
inglesa

37229000

USAR:

- Esmerilhamento e alisamento de superfícies

- Remoção de juntas de betonilha, lama residual, gesso e 
revestimentos

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

- Trabalhar em locais apertados, por exemplo, sob radiadores e em 
saliências

- Betão, betonilha, cola para azulejos, gesso, tinta, 
revestimentos, cola para tapetes - com rebolos 
correspondentes (acessórios)

RECURSOS:

- Borda frontal dobrável do protetor de poeira - para esmerilhar diretamente na 
borda da área de trabalho

- Aro da escova - alto poder de sucção para um trabalho livre de 
poeira conectando um aspirador industrial (acessório)

- Design fino da caixa - design compacto e bem balanceado

- Pega macia - menos vibração, antiderrapante

- Trava do fuso - fácil troca de ferramenta
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