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PRIAME BRÚSKY

PRIAMA BRÚSKA BOSCH GGS 28 CE 03290
Priama brúska Bosch s výkonom 650 W a upínacími klieštinami na stopky s
priemerom 6, 8 10 mm a tiež 1/4". Brúska je tiež vybavená aretáciou
vypínača pre prípad neúmyselného spustenia a systémom KickBack, ktorý
po rozpoznaní zaseknutia nástroja vypne motor. Konštantné otáčky aj pri
vysokej záťaži zabezpečuje elektronická regulácia.

Kód produktu: 03290 - 0 601 220 100
Hmotnosť: 1.400 kg

: 271,19 €

Priama brúska Bosch GGS 28 CE
Kompaktný ergonomický tvar pre rôzne brusičské práce
Výkonný motor s príkonom 650 W a s plynulým rozbehom pre rýchly postup v práci
KickBack Stop: rozpozná zaseknutie kotúča a okamžite vypne motor
Nízke servisné náklady vďaka vylepšeným uhlíkovým kefkám
S konštantnou elektronikou pre udržiavanie konštantných otáčok aj pri vysokej záťaži
Nový upínací systém na upnutie brúsnych teliesok bez vôle pre presnú prácu
Samovypínacie uhlíky pre vysokú ochranu motora
Vysoká životnosť vďaka nízkej citlivosti na prach dosiahnutej dvojitým tesnením guľkového ložiska
Guľkové ložisko v gumenom lôžku pre menšiu citlivosť na vibrácie pri nevyváženom príslušenstve
Priame chladenie pre vysokú odolnosť voči preťaženiu a dlhú životnosť
S možnosťou stacionárneho použitia vďaka upínaciemu krčku s priemerom 43 mm
6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály
Technické údaje:
Voľnobežné otáčky: 10.000 – 30.000 min-1
Upínanie nástrojov: Upínacie klieštiny do ∅ 8 mm
Menovitý príkon: 650 W
Výkon: 380 W
∅ krčka vretena: 43 mm
Hmotnosť: 1,4 kg
Max. ∅ upínacej klieštiny: 8 mm
Max. ∅ brúsneho nástroja: 50 mm
Kľúčové plochy upínacej matice: 19 mm∅
Kľúčové plochy vybrusovacieho vretena: 19 mm∅
Spínač(e): 2-cestné
Obsah balenia:
Brúska GGS 28 CE Professional
Upínacia jednotka: upínacia matica + upínacia klieština 6 mm (3 607 030 474)
2 x vidlicový kľúč veľ. 19 (3 607 950 024)
Balenie kartón
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