BEF 203 – FREZARKA KRAWĘDZOWA
Możliwości zastosowania

BEF 201
Frezowanie betonu, jastrychu, r
usuwanie różnych warstw nawie

Frezowanie betonu i jastrychu n
Zintegrowany frez krawędziowy
na wszystkich rodzajach nawierz
frezami pozwala uzyskać doskon
drążek prowadzący, bezstopnio
frezowania i łatwy transport czy
obsłudze.
Cechy szczególne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dane techniczne
Opis

Jednostka BEF 203

Napięcie

V

230

Częstotliwość

Hz

50

Moc

Wat

2200

Szerokość robocza

mm

200

Frezowanie od krawędzi mm

10

Głębokość frezowania

mm

2

Waga

kg

49

Wydajność frezów

m2

2500

Przyłącze odkurzacza - Ø mm
Deklaracja CE

Długość kabla 12m
Frezowanie 10mm od k
Ergonomiczny i nastaw
Duże koła transportow
Zintegrowane przyłącze
System szybkiej wymia
Szczelna i bezpieczna o
Bezstopniowa regulacja
Składany drążek prowa
Uchwyt transportowy

50

standard TAK

*Cena katalogowa:

2.657,00 EUR

*CENA PROMOCYJNA:

1.727,00 EUR

* Maszyna kompletnie uzbrojona z frezami lamelkowymi 5-punkt., 42x16mm

BEF 201 E – FREZARKA Z SILNIKIEM ELETRYCZNYM (230V LUB 400V)

Możliwości zastosowania
BEF 201
Frezowanie, rowkowanie, bruzdowanie, usuwanie warstw
powierzchniowych i oznakowań poziomych.
Frezowanie betonu i jastrychu na małych i średnich
powierzchniach. Nisko umiejscowiony środek ciężkości
gwarantuje dużą stabilność, dzięki czemu uzyskuje się szybko
równą powierzchnię. Oparcie bębna na trzech łożyskach i
utwardzona obudowa czynią tą maszynę szczególnie
niezawodną.
Cechy szczególne
•
•
•
•
•
•
•
•

Dane techniczne
Opis

Jednostka BEF 201 E

Napięcie

V

230V lub 3x400

Częstotliwość

Hz

50

Moc

Wat

2200

Szerokość robocza

mm

200

Frezowanie od krawędzi mm

45/7

Głębokość frezowania

mm

0-4

Waga

kg

74

Wydajność frezów

m2

~ 2500

Przyłącze odkurzacza - Ø mm
Deklaracja CE

Ergonomiczny i poręczny uchwyt prowadzący
Bezstopniowa regulacje głębokości frezowania
Frezowanie 7 mm od krawędzi (opcja)
Oparcie bębna na 3 łożyskach
Szczelna i bezpieczna obudowa bębna
Duże koła transportowe
Przyłącze do odkurzacza
Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem

50

standard TAK

*Cena katalogowa:

3.364,00 EUR

*CENA PROMOCYJNA:

2.187,00 EUR

* Maszyna kompletnie uzbrojona z frezami lamelkowymi 5-punkt., 42x16mm

2
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BEF 201 V – FREZARKA Z SILNIKIEM SPALINOWYM (HONDA)
Możliwości zastosowania
BEF 201
Frezowanie, rowkowanie, bruzdowanie, usuwanie warstw
powierzchniowych i oznakowań poziomych.
Frezowanie betonu i jastrychu na małych i średnich
powierzchniach. Nisko umiejscowiony środek ciężkości
gwarantuje dużą stabilność, dzięki czemu uzyskuje się szybko
równą powierzchnię. Oparcie bębna na trzech łożyskach i
utwardzona obudowa czynią tą maszynę szczególnie
niezawodną.
Cechy szczególne
Ergonomiczny i poręczny uchwyt prowadzący
Bezstopniowa regulacje głębokości frezowania
Frezowanie 7 mm od krawędzi (opcja)
Oparcie bębna na 3 łożyskach
Szczelna i bezpieczna obudowa bębna
Duże koła transportowe
Przyłącze do odkurzacza
Filtr powierza przeniesiony na górę aby chronić silnik
przed zapyleniem

•
•
•
•
•
•
•
•
Dane techniczne
Opis

Jednostka BEF 201 V

Silnik

Spalinowy

Moc

Wat

4000

Szerokość robocza

mm

200

Frezowanie od krawędzi mm

45/7

Głębokość frezowania

mm

0-4

Waga

kg

80

Wydajność frezów

m2

~ 2500

Przyłącze odkurzacza - Ø mm
Deklaracja CE

50

standard TAK

*Cena katalogowa:

4.075,00 EUR

*CENA PROMOCYJNA:

2.649,00 EUR

* Maszyna kompletnie uzbrojona z frezami lamelkowymi 5-punkt., 42x16mm
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DSM 250 – SZLIFIERKA DIAMENTOWA
Możliwości zastosowania
BEF 201
Frezowanie, rowkowanie, bruzdowanie, usuwanie warstw
powierzchniowych i oznakowań poziomych.
Frezowanie betonu i jastrychu na małych i średnich
powierzchniach. Nisko umiejscowiony środek ciężkości
gwarantuje dużą stabilność, dzięki czemu uzyskuje się szybko
równą powierzchnię. Oparcie bębna na trzech łożyskach i
utwardzona obudowa czynią tą maszynę szczególnie
niezawodną.
Cechy szczególne
•
•
•
•
•
•

Pełne dojście do krawędzi
Nastawna głowica szlifująca
DIF –Automatyczne dopasowanie głowicy do podłoża
ETX –Szybka wymiana osprzętu
Kompaktowa budowa
Regulacja kołnierza

Dane techniczne
Opis

Jednostka DSM 250

Napięcie

V

230

Częstotliwość

Hz

50

Moc

Wat

2200

Szerokość robocza

mm

250

Tarcze

mm

250

Nacisk roboczy, max.

kg

34

Praca przy krawędzi

mm

0

Obroty

min-1

1450

Zbiornik

l

-

Waga

kg

54

Przyłącze odkurzacza - Ø mm
Deklaracja CE

Segment diamentowy
EX-SSC 20SH

50

standard TAK

*Cena katalogowa:

2.961,00 EUR

*CENA PROMOCYJNA:

1.924,00 EUR

* Maszyna kompletna z 6 sztuk segmentów diamentowych EX-SSC 20EH
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ES 420S – JEDNOTARCZOWA MASZYNA WIELOZADANIOWA
Możliwości zastosowania
ES 420S
Szlifowanie, zacieranie, polerowanie, gruntowanie,
czyszczenie, odpylanie, fugowanie.
Podstawowa wielozadaniowa maszyna budowlana do
codziennych prac na mniejszych powierzchniach. Łatwa w
obsłudze, szczególnie zalecana do szlifowania i zacierania
betonu i jastrychu oraz czyszczenia posadzek, szalunków.
Cechy szczególne
•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
Metalowa przekładnia zębata
Wyłącznik bezpieczeństwa
Silnik ułożony bocznie
Łatwa wymiana osprzętu
Łatwy transport

Wyposażenie standardowe
Uchwyt na osprzęt, kabel, przyłącze do odkurzacza.

Dane techniczne
Opis

Jednostka ES 420S

Napięcie

V

230

Częstotliwość

Hz

50

Moc

Wat

1600

Szerokość rob. szczotka mm

420

Szerokość robocza

mm

406

Obroty

min-1

140

Nacisk roboczy

g/cm2

54

Moment obrotowy

Nm

102

Waga

kg

43

Poziom hałasu

db(A)

58

Długość drążka

mm

930

Deklaracja CE

standard TAK

Wyposażenie dodatkowe, zawarte w cenie:
• Talerz mocujący bazowy, metalowy
• Kamień szlifierski gr. 16, 5 sztuk
• Talerz napędowy do tarcz szlifierskich i padów
• Tarcza szlifierska, dwustronna gr. 16, 5 sztuk

Talerz mocujący
z kamieniami szlifierskimi

Talerz napędowy

Tarcza
szlifierska

*Cena katalogowa:

1.968,00 EUR

*CENA PROMOCYJNA:

1.280,00 EUR

* Maszyna kompletna z wyposażeniem i osprzętem dodatkowym
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