
Fresadora de superfície EOF 100
O inovador sistema de fresamento de superfície

Lixar foi ontem - Fresagem Fina é hoje

preciso e rápido em superfícies de madeira

superfícies minerais

profissional

elétricas

e em
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O inovador sistema de fresamento de superfície como alternativa 
precisa e rápida - forte desempenho com baixo peso

–

nenhuma fresagem não intencional no material básico

(0,1 - 1,0 mm)

Capuz com
bocal de extração

PÓ
PROTEÇÃO
SISTEMA Ø100 um retentor corresponde

Pó mineral pode causar câncer!

ECONOMIA DE TEMPO E MATERIAL em comparação com métodos alternativos

- > trabalho fácil e econômico -> economiza cerca de 2/3 do tempo de trabalho

não perigoso
substancias químicas

não insalubre
odores persistentes

sem entupimento de

o abrasivo

Ø 35 milímetros

Ajuste de profundidade

a uma profundidade de 0,1 mm

– Fresagem fina de tintas, vernizes, resinas, sujeiras sólidas e
gordurosas, bem como revestimentos em madeira plana e
superfícies minerais

Capuz de precisão – ajuste de profundidade em passos
de 0,1 mm para remoção exata (até máx. 1,0 mm)

– Usado para renovação e reconstrução até a
restauração



com carboneto de tungstênio em madeira

com PCD em superfícies minerais

por exemplo, portões, portas, escadas, varandas e revestimentos de fachadas

segmentos pontiagudos: para a obtenção de superfícies ligeiramente
rugosassegmentos redondos: para a obtenção de superfícies lisas

discos de fresagem PCD

por exemplo, emplastros decorativos finos, marcações, revestimentos e tintas



Proteção de proteção giratória com extração de 
poeira adaptação flexível à superfície a ser acabada 
especialmente nas bordas

Escovas de carvão de corte
proteção do motor

Eletrônico: partida suave, controle de temperatura, 

velocidade constante, limitação de sobrecarga–

resultados de trabalho perfeitos, proteção da 
máquina

Punho macio Design de carcaça fino–útil

menos vibração,
antiderrapante,

Manipulação Perfeita

troca fácil do disco

contra não intencional
ligando

Ø100 orientação fácil, sem 
inclinação da máquina

Escolha e encomende também os discos de fresagem 
adequados para a sua aplicação!

Acessório Descrição Nº do pedido Especificações

Tensão nominal

Nº do pedido

Fresadora de superfície EOF 100
1400 W

0,1-1,0 mm

06531000

disco de fresagem PCD

para superfícies minerais

segmentos redondos

segmentos pontiagudos

37125000
37126000

Disco de fresagem de carboneto de 

tungstênio para superfícies de madeira
37124000

aspirador industrial

DSS 25 M

DSS 35M iP

09917000

09919000
em um caso incl. ferramentas de 

montagem sem disco de fresagem
Fornecido

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 E-
Mail: office@eibenstock.com

Certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 9001:2015 

Exceção de alterações técnicas! As ilustrações podem variar!
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Profundidade fresagem

100 milímetros
Ø 22,2 milímetros

Bloqueio do eixo

Potencia

Velocidade nominal

Diâmetro do disco

Botão de bloqueio

Prato de suporte

Potente motor de 1.400 W

230 V ~

10.000 rpm

Conexão do fuso

3,1kgPeso


