
Ъглошлайф RAIDER RD-AG55 в
куфар с дискове 230mm 2350W

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: RAIDER Power Tools;
Номер на продукта: 149-9286;
Каталожен номер: RD-AG55;

Ъглошлайф RAIDER RD-AG55 в куфар с дискове 230mm
2350W

Ъглошлайфите на марката RAIDER имат
широкоспектърно приложение не само за
извършването на домашни ремонти, но и в
професионалното строителство.
Предназначени са за рязане на метални изделия и
детайли, за шлайфане или полиране. Поради това
гамата от предлаганите машини може да задоволи
нуждите на всеки потребител, в зависимост от
изискванията и мащаба на работа.
Моделът RD-AG45 е изключително мощен и подходящ
за продължителна професионална работа и
натоварване. Предлага се в куфар с дискове, което го
прави практичен и лесен за пренасяне. Иновативно
проектиран с подобрена турбина за оптималното
охлаждане на електромотора и подобрени четки с
увеличена дълготрайност. Притежава ергономична
въртяща основна ръкохватка с избор на три позиции за
удобство при шлайфане и работа с лява ръка и функция
за плавен старт. Предимства на уреда са качественият
двигател с висока термоустойчивост и здравите и
надеждни зъбни предавки, които гарантират
дълготрайната експлоатация на уреда.
Застопоряването на вретеното е предназначено за
удобната смяна на работещият диск, а специално
разработените входни отвори за въздух допринасят за
оптимално охлаждане на ротора при
по-продължително използване. Висококачествените
лагери осигуряват дълготрайна и прецизна работа.
Благодарение на прецизно балансирания ротор уредът
е с намалени вибрации, които допринасят за намаляне
на натоварванията и умората в ръцете. Ъглошлайфът е
с мощност 2350 W, с голям диаметър на диска – 230 мм.,
допълнителна ръкохватка и блокировка на вала.

Номинална мощност 2350 W
Външен диаметър на диска 230 мм
Вътрешен диаметър на
диска

22.2 мм

Тип захранване Мрежово
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz
Максимални обороти без
натоварване

0 - 6500 min-1

Клас защита II
Дължина на кабела 2 м
Резба на шпиндела M14
Блокировка на вала Да
Застопоряваща гайка С ключ
Спомагателна ръкохватка Да
Тип електромотор Четков
Тегло 8.600 kg.
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