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Novinky: Pneumatická excentrická leštička PAE 020-120BX

Pneumatická leštička PAE 020-120BX
S potěšením Vám oznamujeme, že jsme zařadili do sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL excentrickou
leštičku PAE 020-120BX.

Typ leštičky

Objednací číslo

PAE 020-120BX

300157A

Výhody:


vysoký výkon při nízké hmotnosti



ergonomičnost



dlouhá životnost nářadí



efektivita

Leštička je s gumovými brusnými kotouči a leštícími houbami různých
tvrdostí určena k broušení a leštění rovných nebo zakřivených ploch.

Leštička obsahuje podložný disk, na který se upínají standardní
brusné výseky se suchým zipem.

Ve spojení s vhodným typem brusiva/leštící pasty nalezne leštička uplatnění zejména při dokončovacích
operacích v lakovacích boxech, karosárnách, klempířských dílnách a svařovnách.

Hlavními obory pro použití naší excentrické leštičky jsou tak automobilový průmysl, výroba transportní
techniky (nákladní vozidla, vlaky, lodě, vojenská technika), letecký průmysl atd.
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Technické parametry
Typ
Obj. č.
Směr otáčení
Provedení
Otáčky (chod naprázdno)
Orbita
Výkon
Spotřeba vzduchu (chod naprázdno)
Světlost přívodní hadice
Hmotnost
Podložný disk – závit
Průměr podložného disku
Připojení vzduchu
Hladina akustického tlaku LpA
Hladina akustického výkonu LWA
Provozní tlak
Deklarovaná emisní hodnota vibrací

min-1
mm
W
m3/min
mm
kg
mm
dB
dB
bar
m/s2

PAE 020-120BX
300157A
vpravo
páčkové spouštění s pojistkou
12 000
14
200
0,55
6
1,0
UNF 5/16-24
76 (3“)
G 1/4“ vnitřní
82 )1
93 )1
max. 6,3
< 6,83 )2, 3

1

) Nejistota měření Kp, KW – 3 dB
2
2
) Nejistota měření K – 1,17 m/s
3
) Údaje podle ČSN EN 12096

Základní vybavení
Název
Gumový disk 76 mm (namontovaný na leštičce)
Klíč SW24 (na výměnu gumového disku)

Objednací číslo
816618
300193

Příslušenství na zvláštní objednávku
Název
Vsuvka 25SF AK13 SXN

Objednací číslo
6072224

Rozměrový náčrtek
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