
Robert Bosch GmbH

Έκκεντρο τριβείο
PEX 300 AE
Το γενικής χρήσης έκκεντρο
τριβείο PEX 300 AE:
Ξεκούραστα σε τέλειες
επιφάνειες

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή για ιδανικό χειρισμό και άνετη εργασία
- Η λειτουργική αρχή του έκκεντρου φροντίζει για λεπτή και μεγάλης απόδοσης λείανση και για άριστα

αποτελέσματα ακόμα και στη στίλβωση
- Καθαρή εργασία χάρη στο σύστημα μικροφίλτρου Bosch: Το ενσωματωμένο στοιχείο αναρρόφησης

της σκόνης αναρροφά τη σκόνη απευθείας στο συμπαραδιδόμενο κουτί μικροφίλτρου
- Με μικροαυτοπρόσφυση για γρήγορες και άνετες αλλαγές του φύλλου λείανσης
- Απλή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης χάρη στο σύστημα «Paper Assistant»
- Ηλεκτρονικό σύστημα Bosch: Συνεχής προεπιλογή του αριθμού στροφών για εργασία ανάλογα με το

υλικό
- Νέος οδηγός καλωδίου με σύστημα ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Με μικροαυτοπρόσφυση για γρήγορες και άνετες αλλαγές του φύλλου λείανσης
- Απλή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης χάρη στο σύστημα «Paper Assistant»
- Ηλεκτρονικό σύστημα Bosch: Συνεχής προεπιλογή του αριθμού στροφών για εργασία ανάλογα με το

υλικό
- Νέος οδηγός καλωδίου με σύστημα ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

Υλικά παράδοσης

- Πλαστική κασετίνα
- Paper Assistant (αριθ. ET 2 609 004 646)
- 1 γυαλόχαρτο K 80

Κωδικός αριθμός:  06033A3000
Κωδικός EAN: 3165140594370

https://www.bosch-do-it.com/gr/el/???????????/????????/pex-300-ae-3165140594370-2600908.jsp


Robert Bosch GmbH

Έκκεντρο τριβείο

PEX 300 AE

Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική ισχύς: 270 W

Διαμ. δίσκου λείανσης: 125 mm

Αριθμός παλινδρομήσεων: 4.000 – 24.000 min-1

Εκκεντρικότητα: 2 mm

Βάρος: 1,5 kg

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών
Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 9.0 m/s²

Ανασφάλεια K: 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 85 dB(A),
στάθμη ηχητικής ισχύος 96 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες

 Ονομαστική ισχύς
270 W

 Bosch «Low Vibration»
Πάρα πολύ ήρεμη λειτουργία για ασφαλείς εργασίες

 Εύκολη στερέωση
Γρήγορη και απλή αλλαγή των φύλλων λείανσης

 Σύστημα μικροφίλτρου Bosch



Robert Bosch GmbH

Ελεύθερη ορατότητα στην επιφάνεια λείανσης, καθαρή θέση εργασίας

 Προεπιλογή αριθμού στροφών
Ελεγχόμενη εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του υλικού

Λειτουργίες
Bosch «Low Vibration»

Αυτοπρόσφυση

Σύστημα φίλτρου micro

Προεπιλογή αριθμού στροφών

Bosch Electronic

Απαλή λαβή


