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PÓ

PROTEÇÃO
SISTEMA
Poeira mineral pode causar câncer!

Pó perigoso (por exemplo, pó de sílica) deve ser
aspirado por um aspirador de pó Classe M de pó! Para
nossas ferramentas elétricas, somos

recomendando o uso de um aspirador de pó de
nossa linha Eibenstock DSS!
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broca de núcleo seco
EHD 1500 - Inovação em design e tecnologia
ideal para sockets na área de instalação até Ø 82 mm

novo Poderoso com ergonomia aprimorada
A prática máquina de perfuração de núcleo seco de diamante
USAR:

- Perfuração a seco até Ø 82 mm em tijolos sílico-calcários, tijolos,
clínquer, tijolos e outros materiais abrasivos
- Para trabalhos de instalação elétrica - afundamento de tomadas, por
exemplo, interruptores e tomadas

RECURSOS:

- Motor - potente, durável
- Eletrônico - partida suave, controle de temperatura e corte de
sobrecorrente, indicação de sobrecarga

- Caixa de engrenagens de metal com longa vida útil
- Embreagem de segurança mecânica

- Botão de bloqueio com proteção contra fixação acidental

- Baixo peso

Ø 82

- Cabo PUR para canteiro de obras - forte para uso em serviços pesados

Especificações

EHD 1500

Entrada de energia

1500 W

Tensão nominal

230 V ~

Velocidade nominal

0-2000 rpm

Velocidade sem carga

3700 rpm

Diâmetro de perfuração

32-82 mm

Diâmetro do colar

46 mm

Conexão do fuso

M 18 masculino

Peso

Conjunto EHD 1500 incl. extração de poeira H, broca para

3,9 kg

tomadas Ø 82 mm e eixo de centragem

Nº do pedido

03E11000 (em um

EHD 1500

estojo sem acessórios)

Nº do pedido

03E13000 (em uma

Conjunto EHD 1500

caixa com acessórios)

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
08309 Eibenstock, Alemanha

Telefone: + 49 (0) 3 77 52 - 50 30

Faxe: + 49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Certificado de acordo com DIN EN ISO 9001: 2015, exceto
alterações técnicas! As ilustrações podem variar!

controle e trabalho sem esforço

- Alça adicional - ajuste variável no colar
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Seu distribuidor:
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inovação

- Alça ergonômica e botão de interruptor de grande dimensão - bom

