
MÁQUINA DE POLIR EXCÊNTRICA EPM 160-E Compacta e potente com motor 
de 1010 W e curso excêntrico 
GH���PP�SDUD�PDLRU�HÀFiFLD��
Perfeitamente adequada para 
um polimento sem hologramas 
através de accionamento 
SRVLWLYR�SHUPDQHQWH�

Compacta, ergonómica, 
silenciosa
• Leve para um manuseamento fácil.
• Pouca emissão de ruído.
• Movimento extremamente suave 

através de peso equilibrado.
• Manuseamento preciso através 

de cobertura com punho. O 
punho ergonómico pode ser 
desaparafusado.

Eletrónica constante
O taquímetro garante uma velocidade 
constante mesmo sob carga.

Pré-seleção da velocidade
Regulação progressiva para um ajuste 
fácil da velocidade durante o polimento.

Prato aderente especial 
amortecido
Fixação fácil da boina de polir.

Interruptor acelerador e 
arranque suave
• Arranque lento, suave sem 

solavancos, a máquina não salpica o 
produto.

• Bloqueio para um trabalho sem 
fadiga e confortável durante longos 
períodos.

• Arranque suave para maior 
segurança do utilizador e proteção 
do motor.

Proteção contra arranque 
acidental
Previne o arranque acidental após falha 
de energia.

Proteção contra sobrecarga
Prolonga a vida útil da máquina.

Vigilância da temperatura
1HQKXQV�ÀRV�TXHLPDGRV�

Ideal para tintas sensíveis ao 
calor
Pouca geração de calor na superfície.

$UW��1U�� 5707 500 0
4W��(PE�� 1
Tensão nominal 230 V/AC
Frequência 50 Hz
Classe de proteção Classe de proteção II / Isolamento de proteção
Potência de consumo 1010 W
Potência de trabalho 590 W
9HORFLGDGH�HP�YD]LR�PtQ��Pi[� 160-480 r.p.m.
1U��GH�FXUVRV�HP�YD]LR�PtQ��Pi[� 3200-9600 r.p.m.
Altura do curso 8 mm
��Pi[��GR�FRUSR�GD�SROLGRUD 160 mm
Ø do prato 140 mm
3HVR�GD�PiTXLQD 2,7 kg
Comprimento do cabo 4 m

Produtos complementares $UW��1U�
Selante de pintura PINK 0893 011 01
Massa de polir grossa P10 Plus 0893 150 010
Massa de polir média P20 Plus 0893 150 020
0DVVD�GH�SROLU�ÀQD�3���3OXV 0893 150 030
Massa de polir combinada P55 Plus 0893 150 055

,QFOXtGR�QR�$UW��1U� Descrição $UW��1U� 4W�

5707 500 0

Prato aderente 5807 500 030 1
Punho 5807 500 033 1
Chave sextavado interior 5807 500 035 1
Proteção 5807 500 036 1
Parafuso DIN 85 5807 500 037 1

2 anos de garantia contra 
defeitos de fabrico e material
Exceto danos provocados por uso inde-
vido, sobrecarga ou não cumprimento 
das instruções de utilização.

Campos de aplicação
Tratamento de viaturas
• Polimento sem hologramas de pintura 
GDQLÀFDGD�H�VHODJHP�GH�SLQWXUD�
através de movimento excêntrico e 
curso grande.

• Eliminação de hologramas existentes 
e manchas de polimento, sobretudo 
em pinturas escuras.

• Ideal para remover danos em 
pinturas degradadas com riscos leves, 
YHVWtJLRV�GH�XVR��HVWULDV��ÀVVXUDV�PXLWR�
ÀQDV�H�SDUD�XP�SROLPHQWR�GH�DOWR�
brilho. 
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