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Cechy szczególne
system aut. dopasowania się narzędzi

Hak do dźwigu = Łatwy transport

Ergonomiczny uchwyt z regulowaną wysokością 
i szybkim zwolnieniem

Szybki demontaż zapewnia prosty i łatwy trans-
port

Bezstopniowa regulacja prędkości dla efektyw-
nej pracy

Jednostka sterująca z wyświetlaczem mocy i 
licznikiem godzin pracy

Praktyczny zbiornik na wodę z kurkiem 
dozującym do dokładnego szlifowania na mokro

Dane techniczne Ausstattungsvarianten
Nr artykułu 719100 719101 719102 719201
Napięcie V 230 400 230 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50
Moc wyjściowa kW 2,2 2,2 2,2 2,2
Szerokość robocza mm 450 450 450 450
Talerz bazowy mm 3 x 160 3 x 160 3 x 160 3 x 160
Nacisk roboczy piętro kg 60 60 60 60
Waga robocza kg 106 103 103 103
Obroty min-1 440 - 1150 900 900 900
Ø Przyłącze odkurzacza mm 50 50 50 50
Abmessung L x B x H cm 94,5 x 47,8 x 95,7 94,5 x 47,8 x 95,7 94,5 x 47,8 x 95,7 94,5 x 47,8 x 95,7
Mocowanie narzędzi ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro
Zbiornik wody ja - - ja

Różne jednostki operacyjne

Wariant wyposażenia bez zbiornika i 
sterowania obrotem w prawo/lewo

Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, usuń kleje, powłoki, wypełniacze, reguluj nierów-
ne podłogi, szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, rzucić kamień, kamień 
naturalny, lastryko

DSM 450

DSM 450 – Szlifierka do szlifowania i 
polerowania posadzek betonowych, 
podłóg marmurowych i lastryka

Szlifierka DSM 450 umożliwia szlifowanie i 
polerowanie betonu, kamienia naturalnego, 
marmuru, lastryka, jastrychu i asfaltu, usuwa-
nie klejów, powłok i mas szpachlowych oraz 
umożliwia wydajne i ergonomiczne niwelo-
wanie nierówności posadzki. Nowe, odporne 
na ścieranie koła nie pozostawiają przy tym 
żadnych śladów, a ergonomiczny pałąk do 
prowadzenia ułatwia sterowanie i manew-
rowanie maszyną. Szlifierkę można szybko 
rozłożyć w celu łatwego przetransportowania. 
Dostępna również ze zbiornikiem wody lub 
regulacją prędkości obrotowej.

SZLIFOWANIE – DSM 450

DSM 450 Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33


