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RETECFLEX , az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

RE 14-5 115, lapos marófej szett Rendelési szám 369.225

RETECFLEX , az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

+ Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló),
tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni
védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és
hőmérsékletfigyelés
+ Motor: erőteljes, erős motor a gyors munkafolyamatokhoz
+ Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem
csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
+ Speciális váltóház: speciális váltó áttétel a nagy forgatónyomaték érdekében közepes és
alacsony sebességtartományban
+ Porzáró ki-/be kapcsoló
+ Hatékony porelszívás, köszönhetően a nagy elszívó kereszt-résznek. Egyszerű, gyors
csatlakozás a FLEX clip rendszer segítségével. Nem szükséges adapter vagy szűkítős foglalat
+ Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
+ Univerzális eszköz rendszer, ami sokfajta felújító és modernizáló alkalmazáshoz
felhasználható. Kompakt, kezes és ideális a kis felületekhez és nagyméretű élek munkálataihoz
+ Orsórögzítés
+ 12 lapos fogazatú volfrám-karbid marókerék. Puha anyagok, gipsz, zöldbeton, hab alátét,
ragasztó maradványok, puha PU bevonat, gipszre felhordott festék bevonat, fagerendán
található gipsz, olajfesték bevonat, friss zsalu betonmaradvány eltávolítására. A lapos forma
sima hordozófelületet teremt.

Műszaki jellemzők

Max. korong átmérő 115 mm

Max. fúrófej ø 80 mm

Marómélység 0-6 mm

Üresjárati fordulatszám
 

1800-5200
/perc

Felvett teljesítmény 1400 Watt

Leadott teljesítmény 880 Watt

Szerszám felfogatás M 14 

Méret (Sz x H x M)
 

340 x 185 x
145 mm

Kábelhossz 4,0 m

Tömeg 3,1 kg

Alapkészlet

1 lapos marófej, ø 80 M14 366.560 
 

1 SoftVib-markolat 325.376 

1 védő burkolat ø 115 mm
körkefével

366.528 
 

1 kontroll pad és burkolat ø
80 mm

366.897 
 

1 tépőzáras fényező pad ø
115/M14

366.609 
 

Korund fényező korong
szett ø 115

1 csomag 
 

1 rögzítőkulcs 366.536 

1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 102.229 
 

1 hordtáska L-BOXX® 238 414.093 
 

1 táska betét 414.182 
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