Festool Szlifierka przegubowa
LHS 2 225 EQI-Plus PLANEX
Kod produktu: 575990

5 390,35 zł brutto

Festool Szlifierka przegubowa LHS 2 225 EQI-Plus PLANEX

Szlifierka przegubowa PLANEX nowej generacji to rewolucja w suchym montażu, dzięki
oświetleniu LED i ruchowi mimośrodowemu. Oświetlenie LED w kształcie pierścienia działa jak
wbudowana lampa kontrolna i wskazuje nierówności już podczas szlifowania. Dzięki
mimośrodowemu ruchowi szlifierskiemu uzyskuje się doskonałą jakość powierzchni - bez
konieczności kosztownych poprawek. Regulowane zasysanie, zmienna długość robocza oraz
inteligentny uchwyt T zapewniają ergonomiczną pracę na ścianach i sufitach oraz sprawiają,
że narzędzie prowadzi się łatwo, także przy długotrwałej pracy.

Zalety:
Szlifierka z wbudowanym oświetleniem: pierścień oświetlenia LED do wykrywania
nierówności.
Lżejsza praca: regulowane zasysanie odciąża ramiona i plecy użytkownika
PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie.
Możliwość indywidualnego dopasowania: zmienna długość robocza - możliwość
zamontowania do dwóch przedłużeń.
Większa wydajność przy mniejszej wadze: ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T
zapewnia większy zasięg przy skróconej maszynie.
Wszystko uporządkowane: bezpieczny i zajmujący mało miejsca transport w
Systainerze SYS3 XXL.
Bezawaryjność i długa żywotność: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest niezwykle
wytrzymały, trwały i bezawaryjny.
Cyfrowe rozszerzenie: połączenie z aplikacją Festool Work umożliwia korzystanie z
dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED i instrukcji
obsługi urządzenia

Dane techniczne:
Rodzaj napędu Sieć
Pobór mocy 400 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 5000 - 8500 min⁻¹
Suw szlifujący 4 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø 220 mm
Materiały ścierne Ø 225 mm
Długość 1,2/1,65 m
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27 mm
Ciężar (długość 1,20 m) 4 kg
Ciężar (długość 1,65 m) 4.7 kg
Zakres dostawy:
profil przedłużający VL-LHS 2 225,
klips do węża,
pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk),
pakiet Granat P180 5 sztuk,
przewód sieciowy plug it (4 m),
talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką

Włącz światło. Ściana i sufit są perfekcyjne. Szlifierka przegubowa PLANEX z
oświetleniem LED

Zalety i korzyści
Szlifierka z wbudowanym oświetleniem: pierścień oświetlenia LED do wykrywania
nierówności
Lżejsza praca: regulowane zasysanie odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX
utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie
Możliwość indywidualnego dopasowania: zmienna długość robocza - możliwość
zamontowania do dwóch przedłużeń
Większa wydajność przy mniejszej wadze: ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T
zapewnia większy zasięg przy skróconej maszynie
Wszystko uporządkowane: bezpieczny i zajmujący mało miejsca transport w
Systainerze SYS3 XXL
Bezawaryjność i długa żywotność: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest niezwykle
wytrzymały, trwały i bezawaryjny
Cyfrowe rozszerzenie: połączenie z aplikacją Festool Work umożliwia korzystanie z
dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED i instrukcji
obsługi urządzenia

Zastosowania
Szlifowanie sufitów i ścian
obróbka szpachlówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, tynku
gipsowego, szpachlówki dyspersyjnej

mimośrodowy ruch szlifujący dla powierzchni bez wyżłobień
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