
výkon motoru 1.5 kW

napětí 230 V

otáčky 4000 ot./min.

upínání M14

max.průměr nástroje 140 mm

hloubka frézování 0,5 - 4,0 mm

hmotnost 3,9 kg

objednací číslo 0651l000 Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, rozety beton, montážní nářadí

výkon motoru 1.4 kW

napětí 230 V

otáčky 7000 ot./min.

upínání 22.23 mm

max.průměr nástroje 125 mm

max.šířka/hloubka řezu 30/30 mm

hmotnost 3,5 kg

objednací číslo 6701000 Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, 2x diamantový nástroj 125mm, montážní nářadí

výkon motoru 2.3 kW

napětí 230 V

otáčky 4300 ot./min.

upínání 22,23 mm

max.průměr nástroje 150 mm

max.šířka/hloubka řezu 46/45 mm

hmotnost 6,1 kg

objednací číslo 0671A000 Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, 2x diamantový nástroj 150mm, montážní nářadí

výkon motoru 2.3 kW

napětí 230 V

otáčky 2200 ot./min.

upínání 22,23 mm

max.průměr nástroje 180 mm

max.šířka/hloubka řezu 46/60 mm

hmotnost 7,5 kg

objednací číslo 6721000 Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, 2x diamantový nástroj 180mm, montážní nářadí
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výkon motoru 1.4 kW

napětí 230 V

otáčky 10.000 ot./min.

upínání M14

max.průměr nástroje 125 mm

odsávání ano

hmotnost 2.9 kg

objednací číslo 0630F Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, diamantový nástroj 125mm, montážní nářadí

výkon motoru 1.8 kW

napětí 230 V

otáčky 10.000 ot./min.

upínání M14

max.průměr nástroje 125 mm

odsávání ano

hmotnost 5.9 kg

objednací číslo 0633J Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, diamantový nástroj 125mm, montážní nářadí

výkon motoru 2.5 kW

napětí 230 V

otáčky 10.000 ot./min.

upínání M14

max.průměr nástroje 180 mm

odsávání ano

hmotnost 8.4 kg

objednací číslo 0633H Dodává se:
cena bez DPH transportní kufr, diamantový nástroj 180mm, montážní nářadí

výkon motoru 2.2 kW

napětí 230 V

otáčky 1.380 ot./min.

upínání M20

max.průměr nástroje 235 mm

odsávání ano

hmotnost 38 kg

objednací číslo 6344 Dodává se:
cena bez DPH základní prstenec pro PKD plátky
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