Festool Szlifierka mimośrodowa
ETS 125 REQ-Plus
Kod produktu: 574636

1 527,46 zł brutto

Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie
zbilansowany rozkład masy. O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby
prędkość obrotowa na biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu
przenosi moc 250 watów na obrabianą powierzchnię. Korzyść dla zdrowia i mniej pracy
dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife i
nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i
wypełnień. Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać
ponownie, pojemnik na pył Longlife z bardzo wytrzymałego poliestru do długotrwałego użytku.
Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek
bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko.
Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek
Dane techniczne
Pobór mocy 250 W
Prędkość obr. ruchu mimośr. 6000 - 12000 min⁻¹
Suw szlifujący 2 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø 125 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
ciężar 1.2 kg
Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah 4.5 m/s²
Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 70 dB(A)
Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s²
Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 81 dB(A)
Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Kompaktowa, łatwe operowanie, lekka praca
Szlifierki kompaktowe idealnie nadają się do obsługi jednoręcznej, niezależnie którą ręką się
pracuje. Zoptymalizowane wyważenie zapewnia jeszcze spokojniejszy bieg talerza
szlifierskiego. Dzięki temu można dłużej pracować bez zmęczenia.

Zalety i korzyści

Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie
zbilansowany rozkład masy
O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby prędkość obrotowa na
biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu przenosi moc
250 watów na obrabianą powierzchnię
Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym
lub z pojemnikiem na pył Longlife i nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do
bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień
Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać
ponownie, pojemnik na pył Longlife z bardzo wytrzymałego poliestru do
długotrwałego użytku
Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek
bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i
szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi –
nie przypadek
Zastosowania
Szlifowanie jedną ręką elementów kształtowych, np. z drewna i tworzyw sztucznych
Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
Szlifowanie wykańczające lub wstępne niewielkich powierzchni
Oszlifowywanie przejść miejsc naprawianych
Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów
Zakres dostawy
talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT), PROTECTOR Festool, Pojemnik na pył Longlife,
w systainerze SYS 2 T-LOC
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