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Γωνιακός τροχός T-Rex 2600 Watt με τεράστια αποθέματα ενέργειας, 230 mm

L 26-6 230 Αριθ. παραγγελίας
436.704

Γωνιακός τροχός T-Rex 2600 Watt με τεράστια αποθέματα ενέργειας, 230 mm

+ Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία
επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος
ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
+ Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
+ Ανθεκτικό περίβλημα κινητήρα και μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Ο σταθερός και
ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από ατσάλι καθώς και τα ρουλεμάν
κλειστού τύπου αυξάνουν την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής
+ Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
+ Επιπρόσθετη απόσβεση κραδασμών χάρη στον δακτύλιο απόσβεσης κραδασμών μεταξύ
του περιβλήματος του κινητήρα και της πίσω λαβής
+ Πρόσθετη λαβή SoftVib για μειωμένους κραδασμούς, δυνατότητα τοποθέτησης σε τρεις
θέσεις
+ Πίσω χειρολαβή με μαλακή επένδυση για ασφαλές κράτημα. Η λαβή περιστρέφεται κατά
90° προς τα δεξιά και αριστερά για βέλτιστη θέση εργασίας
+ Κλείδωμα άξονα
+ Αποσπώμενο κάλυμμα για εύκολη αλλαγή των ψηκτρών
+ Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
+ Προφυλακτήρας κοπής (389.625) ή κάλυμμα προφυλακτήρα κοπής (446.068) ως
προαιρετικό εξάρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. Ø δίσκου 230 mm

Αριθμός στροφών χωρίς
φορτίο

6500 /min
 

Ισχύς εισόδου 2600 Βατ

Ισχύς εξόδου 1800 Βατ

Υποδοχή εργαλείου M 14 
 

Ø λαιμού 64 mm

Μήκος καλωδίου 4,0 m

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
 

500 x 106 x
145 mm

Βάρος 6,35 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας
λείανσης 230 Ø

338.729 
 

1 πρόσθετη λαβή SoftVib 325.384 
 

1 φλάντζα σύσφιξης 338.753 

1 παξιμάδι ταχείας
σύσφιξης SDS-Clic M 14

253.049 
 
 

1 κλειδί Allen, SW 6 104.167 

1 κλειδί για γωνιακό
τροχό

100.110 
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Αξεσουάρ

Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet Standard για μπετόν Αριθ. παραγγελίας
349.054

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 230 Ø x 22,2 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Δίσκος κοπής γενικής χρήσης υψηλής ταχύτητας με μεγάλη διάρκεια ζωής, κατάλληλος για μπετόν και πέτρα.

Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet γενικής χρήσης Αριθ. παραγγελίας
500.720

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 230 Ø 22,2 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Δίσκος κοπής γενικής χρήσης για τα πλέον κοινά δομικά υλικά, όπως για παράδειγμα μπετόν B45 (σκληρό μπετόν), μαλακούς
γρανίτες, κλίνκερ, τούβλο.
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Αξεσουάρ

Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης SDS-Clic M 14 Αριθ. παραγγελίας
253.049

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας 1 

Για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία, συνιστάται για δίσκους Ø 150-230 mm.

Πρόσθετη λαβή SoftVib Αριθ. παραγγελίας
325.384

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος M 14 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Πρόσθετη λαβή SoftVib με αποσβεστήρα κραδασμών για σημαντική μείωση των κραδασμών στο χέρι και τον βραχίονα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος ασθενειών.
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Αξεσουάρ

Προφυλακτήρας λείανσης Αριθ. παραγγελίας
338.729

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 230 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Προφυλακτήρας για λείανση.

Προφυλακτήρας κοπής Αριθ. παραγγελίας
389.625

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 230 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Προφυλακτήρας κοπής, κατάλληλος για τα L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Κεφαλή αναρρόφησης Αριθ. παραγγελίας
445.487

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 230 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Σετ κεφαλών αναρρόφησης για την εκτέλεση εργασιών με δίσκους κοπής για γωνιακό τροχό 230 mm. Αποτελείται από αντάπτορα
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αναρρόφησης με τροχό οδήγησης και κάλυμμα αλουμινίου. Δυνατότητα τοποθέτησης στον υφιστάμενο προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση
εργαλείων.

Κάλυμμα προφυλακτήρα Αριθ. παραγγελίας
446.068

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 230 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Για μετατροπή του υφιστάμενου προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία, για εργασίες κοπής.

Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης κοπής για μεγάλους γωνιακούς
τροχούς 230 mm

Αριθ. παραγγελίας
471.895

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 230 

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 365x195x290 mm

Μονάδα συσκευασίας 1 

Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης κοπής με αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης για τομές ακριβείας κατά την εκτέλεση εργασιών με
διαμαντόδισκους κοπής σε συνδυασμό με γωνιακούς τροχούς 230 mm. Εξαιρετικά σταθερή, δεν συστρέφεται λόγω του πλευρικού
βάρους του γωνιακού τροχού χάρη στο σταθεροποιητικό εξάρτημα. Βάση με ροδάκια για εύκολη προώθηση, πλευρική χειρολαβή με
επιλογή τοποθέτησης δεξιά/αριστερά. Συμπεριλ. ρακόρ αναρρόφησης για σύστημα FLEX Clip και αντάπτορας για οδηγό. Μετρητής
βάθους με κλίμακα για προρρύθμιση του βάθους κοπής για χρήση με ή χωρίς οδηγό. Μέγιστο βάθος κοπής 60 mm.
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Αξεσουάρ

Εύκαμπτο πέλμα με παξιμάδι σύσφιξης M 14 Αριθ. παραγγελίας
124.079

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 180 Ø 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Για τη σύσφιξη δίσκων λείανσης φίμπερ, 180 mm.

Βαλίτσα μεταφοράς Αριθ. παραγγελίας
444.391

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος 4,0 kg

Μονάδα συσκευασίας 1 

Ανθεκτική στις κρούσεις πλαστική βαλίτσα με ένθετο για μεγάλους γωνιακούς τροχούς (έως Ø 230) καθώς και για τα εργαλεία
ανακαίνισης LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Περιλαμβάνεται στήριγμα για λαβή, δίσκος μέχρι Ø 230 mm και διαφανής θήκη με
καπάκι DIN A5.
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