Festool Mieszarka MX 1200/2
RE EF HS3R 575815
Kod produktu: 575815

2 107,67 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Mieszarka MX 1200/2 RE EF HS3R 575815
Trwałe. Ergonomiczne. Z perfekcyjnym odsysaniem.
Gęste obłoki pyłu podczas mieszania to już przeszłość. Mieszarki MX z zamocowaną na
krawędzi wiadra ssawką MX-A umożliwiają mieszanie każdego materiału bez unoszącego się
pyłu. Nie tylko Twoje płuca się ucieszą, ale i plecy. Dzięki elastycznej regulacji wysokości
ErgoFix pracujesz w pozycji wyprostowanej i przyjaznej dla pleców. Mocne silniki w połączeniu
z wytrzymałą przekładnią zapewniają maksymalną siłę mieszania i długą żywotność. W czasie
przerwy antypoślizgowe gumowe narożniki utrzymują mieszarkę przy ścianie. Po zakończeniu
pracy mieszarki można prosto i szybko wyczyścić przed transportem. Również plac budowy
jest czysty.
Zalety i korzyści
Ssawka MX w zakresie dostawy: dla bezpyłowego mieszania i czystego miejsca pracy
Regulacja wysokości ErgoFix z wbudowaną funkcją szybkiej wymiany
System szybkiej wymiany FastFix do beznarzędziowego odłączania maszyny od
mieszadła
Dzięki przełącznikowi zwiększania prędkości oraz osobnej regulacji obrotów mieszane
substancje nie rozpryskują się przy uruchomieniu mieszarki
Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów z dużym ramieniem oznacza oszczędność
siły i pracę bez zmęczenia
Przełącznik zwiększania prędkości obr. i elektroniczna regulacja obrotów
Silnik o dużej mocy z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stały poziom siły
Stabilne narożniki gumowe chronią maszynę skutecznie przed uszkodzeniami i
umożliwiają równocześnie bezpieczne odkładanie i oparcie o ścianę bez poślizgu
Kapturek ochronny z prowadnicą labiryntową zapobiega wnikaniu wody rozpryskowej i
brudu

Zastosowania
2-biegowa mieszarka do zadań mieszania do 70 l
Idealne do mieszania mas wyrównawczych, klejów do płytek, zapraw, tynków i dużych
ilości płynnych materiałów.
1. bieg o maks. sile nadaje się idealnie do długotrwałych obciążeń i ciężkich
materiałów
Wysoka prędkość obr. na 2. biegu nadaje się idealnie do płynnych materiałów
Dane techniczne
Pobór mocy: 1 200 W
Biegi: 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 150 - 360/320 - 780 min⁻¹
Uchwyt narzędziowy: M14/ErgoFix
Średnica szyjki mocującej: 57,00 mm
Maks. średnica mieszadła: 140,00 mm
Mieszana ilość: 70,00 l
Ciężar: 6,30 kg
Rodzaj napędu: Sieć
Mieszanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 1,50 dB
Mieszanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
Mieszanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,50 m/s²
Mieszanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 87,00 dB(A)
Mieszanie: Poziom mocy akust. (A) LWA:98,00 dB(A)
Zakres dostawy
mieszadło HS 3 140x600 R M14, adapter ErgoFix, klucz dwustronny płaski, ssawka MX - A, w
kartonie
Gwarancja all-inclusive.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

