
Mini-rebarbadora 18V
LXT 125 mm AWS/
ADT/AFT

DGA518ZU
DGA518ZU

Imagem 360º

Código EAN

0088381854184

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 3,0 Kg
Motor BL
Dimensões (CxLxA) 382 x 140 x 151

mm
Tensão nominal da bateria 18
Tipo de bateria LXT
Indicador de sobrecarga ✓
Bloqueio do eixo ✓
Rotações por minuto. (r.p.m) 3.000 - 8.500 Rpm
Travão eléctrico ✓
Sistema anti arranque automático ✓
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 79,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Diâmetro exterior do disco 125 mm
Diâmetro interior do disco 22,23 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Nova gama de miniamoladoras a bateria de 18V com
motor BL de 125 mm.

• Motor BL sem escovas é mais eficiente, reduz a frição,
o aquecimento do motor e aumenta a duração das
baterias.

• Equipadas com sistema AFT (Active Feedback
Tecnology). Desliga a ferramenta para proteger o
utilizador, se a velocidade de rotação desacelera
repentinamente (por exemplo bloqueio).

• Sistema ADT. Controle automático de velocidade, a
ferramenta altera automáticamente a velocidade de
corte ajustando-se à exigência do trabalho para uma
perfeita execução.

• Travão elétrico, para parar o disco imediatamente,
evitando riscos para o utilizador.

• Sistema anti-restart que previne que acidentalmente a
máquina comece a trabalhar, evitando possiveis
acidentes.

• Liga de forma suave, evita arranques repentinos.
• Velocidade variável mediante opção do utilizador.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
No equipamento básico, não inclui bateria, nem carregador.

198900-7
Dispositivo de conexão Bluetooth

D-75530
Disco de metal (125 x 1.0 x 22.23mm)

ACESSÓRIOS

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

196845-3
Coletor de pó 125mm

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

D-18465-20
Disco de rebarbar de metal (125 x 6 x

D-74491
Disco de metal para rebarbar A24P

Suporte
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