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Ηλεκτρικό Τριβείο

Το νέο καινοτόμο εργαλείο στη γκάμα προϊόντων από την Alexport – ελαφρύ, 
εργονομικό τριβείο που συνδυάζει το μικρό μέγεθος και τη δύναμη τριβείων 
αέρος με τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία ηλεκτρικών εργαλείων. Διατίθε-
νται δύο μοντέλα με έκκεντρο 2.5 και 5mm για κάθε ανάγκη σε ένα σύγχρο-
νο συνεργείο-βαφείο.

Κύρια πλεονεκτήματα:
 Ισχυρή απόδοση, χάρη στον κινητήρα χωρίς καρβουνάκια.
 Εξαιρετική αναλογία βάρους προς ισχύ (1380gr/350W).
 Εργονομικός σχεδιασμός.
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 7 επιπέδων.
 Χαμηλή δόνηση.
 Πολύτρυπος πάτος που ταιριάζει σε όλους τους λειαντικούς δίσκους.
 Το χαμηλό προφίλ διευκολύνει την εργασία σε μεγάλες και κάθετες επιφά-
νειες, όπως στην επισκευή σκαφών.
 Ιδανικό τριβείο για τα συνεργεία με χαμηλή παροχή αέρα.
 Τέλειο εργαλείο για κινητά συνεργεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος: κεντρική αναρρόφηση σκόνης 
Έκκεντρο: 2,5 και 5 mm
Βάρος: 1380 γρ
Ισχύς: 350 W
Ύψος: 9,5 εκατοστά
Τύπος κινητήρα: χωρίς καρβουνάκια 230V
Έλεγχος ταχύτητας: 7 επίπεδα (4000/5000/6000/7000/
8000/9000/10.000 rpm)

706500 έκκεντρο 2.5mm

706502 έκκεντρο 5mm
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Ηλεκτρικό Τριβείο Ράσπας

Το νέο καινοτόμο εργαλείο στη γκάμα προϊόντων της Alexport – ελαφρύ, ερ-
γονομικό τριβείο που συνδυάζει το μικρό μέγεθος και τη δύναμη τριβείων 
αέρος με τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία ηλεκτρικών εργαλείων. Διατίθε-
ται  με έκκεντρο 3mm για κάθε ανάγκη σε ένα σύγχρονο συνεργείο-βαφείο. 

Κύρια πλεονεκτήματα:
 Ισχυρή απόδοση, χάρη στον κινητήρα χωρίς καρβουνάκια.
 Εξαιρετική αναλογία βάρους προς ισχύ (1530gr/350W).
 Εργονομικός σχεδιασμός.
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 8 επιπέδων.
 Χαμηλή δόνηση.
 Πολύτρυπος πάτος που ταιριάζει σε όλα τα λειαντικά
φύλλα ράσπας 70x200mm.
 Το χαμηλό προφίλ διευκολύνει την εργασία σε μεγάλες 
και κάθετες επιφάνειες.
 Ιδανικό τριβείο για τα συνεργεία με χαμηλή παροχή αέρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος: κεντρική αναρρόφηση σκόνης 
Έκκεντρο: 3 mm
Βάρος: 1530 γρ
Ισχύς: 350 W
Ύψος: 10,5 εκατοστά
Τύπος κινητήρα: χωρίς καρβουνάκια 230V
Έλεγχος ταχύτητας: 8 επίπεδα (5000/5500/6000/6500/
7000/7500/8.000/8500rpm)

706535 έκκεντρο 3mm
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