
Mini-rebarbadora a
bateria 230 mm

DGA901ZKU1
DGA901ZKU1
Potente Mini-rebarbadora de 230 mm alimentada com 2
baterias litio-ion 18V.

Código EAN

0088381867283

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 8.0 Kg
Motor BL
Dimensões (CxLxA) 499 x 250 x 158

mm
Tipo de bateria LXT
Indicador de sobrecarga ✓
Bloqueio do eixo ✓
Rotações por minuto. (R.p.m) 6.000 Rpm
Sistema anti arranque automático ✓
Punho antideslizante ✓
Diâmetro do disco (máx.) 230 mm
Diâmetro interior do disco 22,20 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Potente amoladora de 230mm alimentada com 2
baterias litio-ion 18V, proporcionando a potência de
uma amoladora elétrica.

• Motor BL sem escovas mais eficiente, reduzimos a
fricção, o aquecimento do motor e aumentamos a
duração das baterias.

• O sistema de inicio automático AWS conecta a
máquina ao aspirador, apenas através de um
interruptor.

• Arranque suave, a máquina começa a trabalhar com
baixas revoluções, evitando impulsos abruptos
quando se liga.

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

• Sistema anti-arranque que protege o utilizador de
possiveis desconexões e conexões de bateria, se uma
bateria se desliga e o interruptor está ligado , ao voltar
a ligar, este sistema impede que a máquina funcione
até voltar a ativar o mesmo.

• Sistema ADT. Controle automático de velocidade, a
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Sem baterias nem carregador no equipamento básico.

198900-7
Dispositivo de conexão Bluetooth

ACESSÓRIOS

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

198440-5
Coletor de pó para rebarbadoras de

D-44432
D-44432

D-74522
Disco de metal para rebarbar A24P

D-75568
Disco de metal (230 x 2.0 x 22.23mm)

E-12790-5
Disco abrasivo (355 x 3 x 25,4)

Suporte

Manual do usuário:
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