
SXA 18 LTX 125 BL (600146840) Lixadeiras de disco orbital sem fio
18V; metaBOX 215; com prato de lixar de 125mm

N.º de pedido 600146840
EAN 4061792195172

Lixadeira de disco orbital sem fio plana com design ergonómico e peso reduzido para trabalhar com esforço reduzido
Orientação confortável da lixadeira perto da superfície graças à baixa altura geral
Funcionamento muito silencioso para um trabalho com poucas vibrações
Punho com revestimento antiderrapante Softgrip
O arranque suave minimiza os erros na superfície ao pousar
Motor sem escovas exclusivo para eficiência máxima ao lixar, mesmo no funcionamento contínuo
Diâmetro orbital de 2,0 mm para a mais elevada qualidade da superfície com boa capacidade de desbaste
Regulação contínua da velocidade para trabalhar com rotações adequadas ao material
Prato de lixar com múltiplos furos para aspiração eficiente e maior durabilidade do abrasivo
Com saco coletor de poeiras em tecido, de fácil esvaziamento, para trabalhar sem aspirador
Ligável a um aspirador universal com a manga de ligação 630798000
O travão do motor e do prato permite pousar rapidamente a máquina
Protetor amovível, protege as superfícies adjacentes e aumenta a durabilidade do prato de lixar
Com ponto de fixação para cintos de fixação de ferramentas para trabalhar em altura
Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Imagem representativa
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Dados técnicos

Valores caraterísticos

Voltagem da bateria 18 V

Diâmetro do prato de apoio 125 mm / 5 "

Rotações em vazio 4000 - 10000 rpm

Número de oscilações em vazio 8000 - 20000 rpm

Diâmetro orbital 2 mm

Peso sem bateria 1.1 kg

Peso com bateria 1.7 kg

Vibração

Lixar superfície 1.1 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 67 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 78 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Equipamento standard

Saco coletor de poeiras em tecido compacto

Chave sextavada

metaBOX 215

Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente

Sem bateria, sem carregador

1 Folha de lixa autoaderente P 120 madeira e metal "professional"

Protetor Ø 125 mm
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