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Vážení obchodní přátelé,
prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší
společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové
listy ve formátu PDF.

Novinky:
 Úhlová leštička – typ PA 030-032BX

Pneumatická úhlová leštička
typ PA 030-032BX
S potěšením Vám oznamujeme, že jsme ve spolupráci s výrobci automobilů vyvinuli úhlovou
leštičku typu PA 030-032BX, která nalezne využití především v automobilovém průmyslu např.
při leštění rovných i zakřivených ploch karoserií automobilů, pro dokončovací práce a drobné
opravy, dále pak ve strojírenství - pro leštění svařenců a obrobků, pro obrušování starých
nátěrů. Leštička byla testována v běžném provozu s vynikajícími výsledky.
Název

Objednací číslo

PA 030-032BX

300146A

Aplikace:
 automobilový průmysl
 brusírny
 strojírenství atd.
Leštění, jemné broušení a smirkování flexibilními brusnými nebo lešticími kotouči na gumových
podložných discích, brusným papírem, kovovými brusnými kartáči, molitanovými kotouči atd.
(Vždy dle otáček doporučených výrobcem lešticích nástrojů.)
Výhody:







optimální dokončovací práce po lakování pouze jedním nářadím
vysoká efektivita díky sníženým nákladům procesu
ideální nářadí pro drobné opravy
dlouhá životnost
ergonomičnost
nízká spotřeba vzduchu
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NOVINKY DEPRAG INDUSTRIAL
Technická data:
Úhlová leštička

Typ
Obj.č.

PA 030-032BX
300146A

Max. výkon
Otáčky naprázdno
Otáčky při max. výkonu
Spotřeba vzduchu naprázdno
Spotřeba vzduchu při max. výkonu
Závit na vřetenu
Světlost přívodní hadice/připojovací závit
Deklarovaná emisní hladina akustického
tlaku A, LpA
Deklarovaná emisní hladina akustického
výkonu A, Lwa
Hmotnost
Rozměry (délka x výška)

W
-1
min
-1
min
3
m /min
3
m /min
mm

300
3 200
2 000
0,29
0,41
M14
JS 6 / G1/4“ vnější

dB

74,5 )*

dB

85,5 )*

kg
mm

0,81
258x51

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů )
* Nejistota měření 3 dB

Základní vybavení:
Vsuvka, rychlospojka, maticový klíč

Příslušenství na objednávku:
Podložný, gumový disk – Ø 125 mm (k fíbrovému disku), obj.č. 6075042
Tlaková a výfuková hadice, obj.č. 313179 B

Rozměrový náčrtek (údaje v mm)

Úhlová leštička je v doplňkovém sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL. Oficiální prodej zahájen 17.3.2015.
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