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Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

LDE 15-10 125 R, Kit E-Jet Objednávkové číslo
471.046

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

+ Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění
po výpadku proudu, kontrolou teploty,  ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro
udržování konstantních otáček
+ Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
+ Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje
póry betonu pro nové nánosy otevřené.
+ Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro
uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro
optimální ovládání a vedení stroje
+ Pro pevné připojení hadice. Adaptér s FLEX Clip-přípojkou pro R 32 mm koncovku je obsažen v
základním vybavení.
+ Aretace vřetene, zapuštěná hlava vřetene na ochranu před nechtěným dotekem
+ Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší kontrolu jemnějšího
opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při finálních úpravách povrchů
+ Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky
optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
+ Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na
čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce,
vápence, šamotu, asfaltu.

Technické atributy

Ø kotouče 125 mm

Otáčky při chodu
naprázdno

4500-10000
ot/min

Příkon 1450 W

Výkon 950 W

Upnutí nástroje M 14 

Délka kabelu 4,0 m

Hmotnost 2,9 kg

základní vybavení

1 diamantový brusný talíř
Estrich-Jet

359.394 
 

1 odsávací kryt s
kartáčovým lemem

393.363 
 

1 rámová rukojeť 1 ks 

3 držáky kabelu 252.188 (3x) 

1 imbusový klíč, vel. 4 102.229 

1 sací adaptér SAD-C D32
AS

445.142 
 

1 klíč pro matice s čelními
otvory

392.537 
 

1 přepravní kufřík L-BOXX®
238

414.093 
 

1 vložka do kufru 414.131 
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Příslušenství

PKD-brusný talíř Objednávkové číslo
406.015

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na
změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

PKD-brusný talíř Objednávkové číslo
359.416

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.
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Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet Objednávkové číslo
359.378

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na
odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší
životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet Objednávkové číslo
359.394

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel,
omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.
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Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Objednávkové číslo
348.899

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po
broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Diamantový brusný talíř Surface-Jet Objednávkové číslo
359.424

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění
nečistot z betonu a tvrdých stěrek.
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Příslušenství

Diamantový brusný taliř Objednávkové číslo
420.417

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem Objednávkové číslo
393.363

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé
přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.
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Příslušenství

Adaptér Objednávkové číslo
445.142

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Přepravní kufr L-BOXX® Objednávkové číslo
414.093

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v 442 x 357 x 253 mm

Vnitřní rozměry d x š x v 378 x 306 x 209 mm

Hmotnost 2,8 kg

Jednotka balení 1 

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, přísušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícícm
vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro
uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40
kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.
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Příslušenství

Vložka do kufříku Objednávkové číslo
414.131

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R.

Pojízdný vozík L-BOXX® Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm 646 x 492 x 182 

Hmotnost 3,8 kg

Jednotka balení 1 

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Držák kabelu Objednávkové číslo
252.188

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.
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Příslušenství

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Objednávkové číslo
453.773

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po
broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

