
REBARBADORA A BATERIA AWS 18-115/125 P 
COMPACT M-CUBE®

Rebarbadora compacta, potente 
sem escovas para trabalhos 
moderados de desbaste e corte, 
desenvolvida pela Würth de 
acordo com as necessidades dos 
SURÀVVLRQDLV�

Monitorização contínua do 
motor com função Feedback
O LED na cabeça da engrenagem 
avisa se existir sobrecarga. Se o motor 
estiver sobrecarregado ou bloqueado 
durante um longo período, a função 
eletrónica de proteção do motor desliga 
a máquina.

Motor de longa durabilidade
0RWRU�(&�HÀFLHQWH��GH�EDL[D�
manutenção, sem escovas com reserva 
de energia. Proteção adicional contra 
limalhas através de rede de cobertura 
nas ranhuras de ventilação.

Trabalho seguro
O interruptor de homem morto e 
a função de travão garantem uma 
paragem rápida do disco quando se 
solta o interruptor.

Adaptação rápida às diferentes 
aplicações
Sistema de porca de aperto rápido sem 
ferramenta e ajuste do resguardo de 
proteção sem ferramenta

Trabalho cómodo, sem fadiga
Estrutura compacta e ergonómica com 
punho adicional antivibração

2 anos de garantia WÜRTH
Exceto danos provocados por 
uso indevido, sobrecarga ou não 
cumprimento das instruções de 
utilização

�6LVWHPD�GH�EDWHULD�:h57+�0�&8%(
༃��6LVWHPD�GH�EDWHULD�&9

$UW��1U�� 5701 402 000 5701 402 005 5701 420 005
4W��(PE� 1 1 1
'LkPHWUR�Pi[��GR�GLVFR�GH�FRUWH 125 mm 125 mm 115 mm
Fornecimento Sem baterias em 

caixa de cartão
2 baterias x 5 Ah 2 baterias x 5 Ah

Tensão nominal ���9�'&
Rotações máximas em vazio ������8�PLQ�USP�
Diâmetro da rosca do veio M 14 mm
Peso da máquina sem bateria 1,98 kg
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,QFOXtGR�QR�$UW��1U� Descrição $UW��1U� 4W��(PE�

5701 402 005
5701 420 005

%DWHULD�/L�,RQ����9�%DVLF�0�&8%(® 5 Ah 5703 450 000 2
&DUUHJDGRU�$/*����9�0�&8%(® 5705 860 000 1
0ROGH�SDUD�PDOD�$:6��������3 5801 843 402 1
Mala sistema 8.4.3 5581 012 000 1

Porca de aperto 
rápido:
Juntamente com o 
ajuste de proteção sem 
ferramenta, garante uma 
rápida adaptação às 
diversas aplicações.

Motor sem escovas:
Motor EC de maior 
durabilidade e baixa 
manutenção, visto que 
não necessita de trocar 
as escovas. Motor mais 
HÀFLHQWH�H�SRWHQWH�FRP�
tamanho reduzido.

Interruptor de 
segurança:
A função de travão 
garante o bloqueio 
do disco assim que o 
interruptor é libertado.

Função de proteção 
eletrónica do motor:
Monitorização contínua 
do motor aumenta 
a sua durabilidade, 
uma vez que o motor 
desliga quando existe 
bloqueio, sobrecarga ou 
sobreaquecimento.

Punho antivibração:
'LPLQXL�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
as vibrações prejudiciais. 
Pode ser aparafusado 
em três posições 
diferentes para uma 
perfeita ergonomia.


