WEPF 9-125 (613069420) Rebarbadora angular de cabeça plana
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão
N.º de pedido 613069420
EAN 4007430244628

Imagem representativa

A mais prática rebarbadora angular de cabeça plana para trabalhar em ângulos apertados até 43°
Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos
em posições difíceis
Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
Sistema eletrónico de onda plena Constamatic (C): elevado avanço do trabalho graças às rotações praticamente constantes,
mesmo sob carga
Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado
antiderrapante
Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do
utilizador
Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque
Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
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Dados técnicos
Valores caraterísticos
Ângulo mínimo

43 °

Diâmetro dos discos abrasivos

125 mm / 5 "

Potência nominal

910 W

Potência útil

430 W

Rotações em vazio

10000 rpm

Rotações com carga nominal

8200 rpm

Binário

2 Nm / 18 in-lbs

Rosca do veio

5/8" - 11 UNC

Peso sem cabo de alimentação

2.1 kg / 4.6 lbs

Comprimento do cabo

4 m / 13 ft

Vibração
Lixar superfície

5 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

Lixar com folha de lixa

2.5 m/s²

Incerteza de medição K

1.5 m/s²

Emissão de ruídos
Nível de pressão acústica

88 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA)

99 dB(A)

Incerteza de medição K

3 dB(A)

Equipamento standard
Chave de pinos
Chave de pinos
Punho adicional
Punho adicional
1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Resguardo de proteção
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Flange de apoio
Porca de aperto
Porca de aperto
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