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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi Ochrona przeciążeniowa silnika

system aut. dopasowania się narzędzi narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku

Uchwyt narzędzia ETX-2 = System szybkiej wymia-
ny narzędzi

Zdalne sterowanie = Komfortowa, nieobciążona 
drganiami praca operatora

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF) = 
Poprawiony rezultat szlifowania na nierównościach 
podłoża

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF) = 
Poprawiony rezultat szlifowania na nierównościach 
podłoża

duża wydajność szlifowania Hak do dźwigu = Łatwy transport

Przekładnia o dużej wydajności = Maksymalne 
przełożenie siły

Manewry zawracania o 180° i nakładaniem szlifo-
wania, równomierne szlifowanie

Regulowany nacisk podczas szlifowania dzięki 
dodatkowym obciążnikom

Automatyczna jazda, samoczynna jazda do przodu

Automatyczne ładowanie baterii podczas pracy = 
Niezawodność

Jazda wahadłowa, równomierne nakładanie

Napęd akumulatorowy dla załadunku i rozładunku 
= Łatwa obsługa

Dostrajanie, równomierne szlifowanie podczas 
jazdy do przodu

Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy = Optymalny 
wybór diamentu i wydajności szlifowania

Informacje na wyświetlaczu z prędkością obrotową 
narzędzia i prędkością jazdy

Napęd akumulatorowy dla załadunku i rozładunku 
= Łatwa obsługa

Dane techniczne
Nr artykułu 716500
Napięcie V 400
Częstotliwość Hz 50 – 60
Moc wyjściowa kW 15
Szerokość robocza mm 800
Talerz bazowy mm 3 x 270
Nacisk roboczy piętro kg 215/270/160
Waga robocza kg 615
Odstęp od krawędzi mm 10
Obroty min-1 400 – 1200
Zbiornik l 26
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 70
Wymiary dł-szer-wys cm-1 175 x 84 x 155
Mocowanie narzędzi ETX1, ETX2, Velcro

Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, klejenie betonu, jastrychu 
i asfaltu, remont na dużą skalę, usuń kleje, powłoki, wypełniacze, reguluj nierówne 
podłogi, szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko

DSM 800RC – Szlifierka o maksymalnej 
wydajności podczas szlifowania bardzo dużych 
powierzchniowo posadzek betonowych

DSM 800RC zapewnia idealną ergonomię i wydajność. 
W połączeniu z naszymi diamentami do odwarstwiania 
ETX nadaje się idealnie do renowacji posadzek dużych 
hal produkcyjnych. Z naszymi padami dia-
mentowymi WR-Superflex W nadaje się 
również najlepiej do wielkopowierz-
chniowego szlifowania na mokro w 
celu wypolerowania betonu, jastrychu, 
lastryka i marmuru.

DSM 800RC

Zdalne sterowanie

Szlifowanie blisko krawędzi za 
pomocą zdalnego sterowania

Kółko podpierające do transportu

SZLIFOWANIE – DSM 800RC

DSM 800RC Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od 
strony 33, groszkowanie od strony 46


