
REBARBADORA EWS 10-125 COMPACT Rebarbadora compacta 
de 1000 W com o corpo mais 
estreito da sua classe de 
potência para um trabalho 
ergonómico perfeito sem 
cansaço. Ideal para trabalhos 
de desbaste e corte ligeiros e 
médios, p.ex. rebarbar.

Eletrónica constante
Permite um trabalho rápido porque 
a velocidade permanece constante 
mesmo em situações de maior esforço.

Proteção contra arranque 
acidental
Após falha de energia a rebarbadora 
não arranca involuntariamente, 
reduzindo consideravelmente o risco de 
lesões.

Proteção contra sobrecarga e 
arranque suave
Aumenta a vida útil e a segurança da 
máquina.

Proteção anti-recuo
A máquina não recua se o disco 
bloquear repentinamente. Isto garante 
uma elevada proteção do utilizador 
e o trabalho pode ser rapidamente 
retomado.

Resguardo de proteção de 
ajuste rápido
Permite um ajuste rápido do resguardo 
sem ferramenta.

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

Art.-Nr. 5707 003 0  
Qt./Emb. 1
Tensão mín./máx. 220 / 240 V/AC
Frequência mín./máx. 50 / 60 Hz
Classe de proteção Classe de proteção II / Isolamento de proteção
Potência de consumo 1000 W
Potência de trabalho 590 W
Rotações máximas em vazio 10500 RPM
Tipo de rosca x diâmetro da rosca do veio M 14 mm
Diâmetro máximo do disco de corte 125 mm
Peso da máquina 2,1 kg
Comprimento do cabo 4 m

Produtos complementares Art.-Nr.
Disco de lamelas 0578 812 540
Disco de rebarbar para aço 0669 161 256
Disco de corte Longlife 0670 101 252
Disco de corte diamante azulejos 5527 130 125

Incluído no Art.-Nr. Descrição Art.-Nr. Qt.

5707 003 0

Punho adicional 0708 414 037 1
Porca de aperto 0708 445 031 1
Chave de aperto 5807 001 036 1
Resguardo de proteção 5807 003 014 1
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