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SUPRAFLEX a csiszolás specialistája, festett felületekhez, fához,  kőhöz és fémhez

SE 14-2 125 Set Rendelési szám 391.174

SUPRAFLEX a csiszolás specialistája, festett felületekhez, fához,  kőhöz és fémhez

+ VR elektronika szabályzás: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi
konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem,
hőmérsékletfigyelés.
+ Erőteljes 1400 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
+ Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált
levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
+ A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a
minimumra csökkenjen.
+ Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető
bármilyen helyzetben.
+ Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
+ Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. Növeli az élettartamot.
Védőburkolat az armatúra részen. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a
gép élettartamát
+ Epoxi-bevonatú tekercs a gerjesztő tekercsen
+ Korong védőburkolat elforgatható élszegmenssel
+ Könnyű működtetés a porvédett ki/be kapcsoló felhasználóbarát elhelyezésének
köszönhetően
+ 4 méteres PUR H07-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal
+ Orsórögzítés
+ A csiszolások szakértője renováláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, feldolgozáshoz 
rozsdamentes acélhoz, fémhez, természetes és mesterséges kövekhez, festett felületekhez

Műszaki jellemzők

Max. támaszlap átmérő 125 mm
 

Üresjárati fordulatszám
 

600-2100
/perc

Felvett teljesítmény 1400 Watt

Leadott teljesítmény 880 Watt

Szerszám felfogatás M 14 

Méret (Sz x H x M)
 

380 x 150 x
120 mm

Kábelhossz 4,0 m

Tömeg 2,6 kg

Alapkészlet

1 védőburkolat SG D125 SE 393.363 
 

1 elszívó adapter SAD-C
D32 AS

393.398 
 

1 kiegészítő fogantyú SE
14-2 125 M8

391.581 
 

1 tépőzáras csiszolópad SP
D125-8 H/F

391.727 
 

4 csiszolópapír lap Ř 125
mm

1 csomag 
 

1 hajlított homlokkulcs 398.365 

1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 102.229 
 

1 hosszú imbuszkulcs SW5 392.731 
 

3 kábeltartó 252.188 (3x) 

1 hordtáska L-BOXX® 238 414.093 
 

1 táska betét 414.158 
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