
ШЛАЙФ ПРАВ METABO GE950 PLUS /
950W / Vario-Constamatic / Metabo
Marathon-мотор / Допълнителна
ръкох

Гаранция: 36 месеца;
Фирма производител: Metabo;
Номер на продукта: 157-2225;
Каталожен номер:  GE950 ;

ШЛАЙФ ПРАВ METABO GE950 PLUS / 950W /
Vario-Constamatic / Metabo Marathon-мотор /
Допълнителна ръкохватка

ШЛАЙФ ПРАВ METABO GE950 PLUS е инструмент който
събира в себе си изключителни технологии за постига
на качествена и сигурна работна дейност. GE950 PLUS е
оборудван с Metabo Marathon мотор, вградената му
прахозащита удължава живота на сегментите в
двигателя. Самия мотор е с капацитет от 950W, дадения
модел има потенциометър за регулиране на оборотите.
Отделно самия мотор има електронен прекъсвач, който
го изключва при случай че инструмента заклини. Тук
присъства и Vario-Constamatic електроника който
управлява оборотите на машината, спрямо материали
който шлайфате. Оборотите остават същите дори под
постоянен товар. Има допълнителна защита при
нежелано претоварване на инструмента. Присъства и
защита от повторно включване, при евентуална авария
спиране на захранването и възстановяването му след
това. Що се отнася до дизайна машината той е
изключително удобен, сам по себе си уреда не тежи. За
сигурност и удобство, има гумен кожух който може да
свалите пожелание. В наличност е и допълнителна
ръкохватка, който заема позиция удобна за вас.
Шпиндела е лесен за застопоряване и смяна на
желаните накрайници. Лагерното гнездо на GE950 PLUS
е от алуминий който е отлят под налягане, за здравина
и дълъг живот. В заключение с особено висок въртящ
момент, шлайфа е идеален за работа с вътрешни и
външни повърхности с помощта на ламелни
шлайфгрифери. 

Допълнителни характеристики

Диаметър на шийката 43 mm
Дължина на кабела 4 m
Макс. обороти без натоварване 2500 - 8700 min-1
Номинално захранващо напрежение 230 V
Обороти под натоварване 7200 min-1
Отвор на цангата 6 mm
Отдавана мощност 510 W
 

Тип захранване Мрежово
Номинална мощност 950 W
Тип Прав удължен
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Вид на пакета

Широчина 16 см
Дължина 47 см
Височина 9 см
Нето кг. 2.50 кг
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