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2200 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná

L 2200 230 Objednávkové číslo
492.280

2200 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná

+ Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele
chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
+ Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
+ Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
+ Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
+ {Sanftanlauf für einen komfortablen, ruckfreien Start}
+ Aretace vřetene
+ Bez nástrojů vyměnitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
+ Ochranný kryt pro řezání (389.625) nebo víčko ochranného krytu (446.068) jako možné
příslušenství

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa 230 mm

Počet otáček při chodu
naprázdno

6500 ot/min
 

Příkon 2200 W

Upnutí nástroje M 14 

Ø upínacího krčku 64 mm

Délka kabelu 4,0 m

Hmotnost 5,8 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt  broušení
230 Ø

389.625 
 

1 rukojeť 492.299 

1 upínací příruba 338.753 

1 upínací matice M14 100.080 

1 klíč pro matice s čelními
otvory

100.110 
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Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton Objednávkové číslo
349.054

Technické atributy

Rozměr v mm 230 Ø x 22,2 

Jednotka balení 1 

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální Objednávkové číslo
500.720

Technické atributy

Rozměr v mm 230 Ø 22,2 

Jednotka balení 1 

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 Objednávkové číslo
253.049

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.
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Příslušenství

Ochranný kryt pro řezání Objednávkové číslo
389.625

Technické atributy

Průměr v mm 230 

Jednotka balení 1 

Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Víko na ochranný kryt Objednávkové číslo
446.068

Technické atributy

Průměr v mm 230 

Jednotka balení 1 

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Přepravní kufřík Objednávkové číslo
444.391

Technické atributy

Hmotnost 4,0 kg

Jednotka balení 1 

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na
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držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm Objednávkové číslo
471.895

Technické atributy

Průměr v mm 230 

Rozměry (d x š x v) 365x195x290 mm

Jednotka balení 1 

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230
mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky
pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-
systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící
lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.
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