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ELEKTR KL  T TRE ML  ZIMPARA MAK NES 230 x 115 mm ölçülerinde ve 10 
delikli cırt zımpara ka ıdının 
sabitlenmesi için üniversal gergi 
sistemli, pratik titre imli zımpara 
makinesi.  Tutunma sistemine sahip 
olmayan zımparaların takılması 
için de uygundur.

Mükemmel zımparalama
•  Dü ük titre imli ve uzun ömürlü titre im 

sistemi.
•  Neredeyse hiç zımpara izi bırakmadan 

mükemmel zımpara sonuçları elde eder.

Esnek kullanım imkanları için 
dayanıklı gergi sistemi 
•  Üniversal gergi sistemi sayesinde hem 

cırtlı hem de cırtsız zımpara ka ıtları 
kullanılabilir.

•  10 mm kalınlı a kadar zımpara 
malzemesi kullanımı mümkündür.

Entegre toz emme tertibatı
• Bo altılması kolay toz torbası kartu u.
•  Kendinden toz emmeli ve yıkanabilir 

polyester fi ltre.

ESS 115-2
Art.-Nr. 5707 700 0

Cırtlı zımpara tabanındaki yan emme kanalların ilave emme 
i lemi sayesinde temiz çalı ma sa lanır.

Oluklu üniversal toz emme ba lantısı harici elektrik 
süpürgesine daha fazla tutu  sa lıyor.

Kullanım:
Ah ap, plastik, demir olmayan metaller, çelik 
sacların zımparalanması . . .

Dikkat:
Sa lı a zarar veren tozlar (örn. 
ah ap ve cila tozu)  toz sınıfı M 
ruhsatlı elektrik süpürgesi ile 
kullanılmalıdır. Endüstriyel kuru ve 
ıslak elektrik süpürgesi ISS 45-M 
automatic Art.-Nr. 0701 146 0 bu 
tozlar için uygundur.

Teslimat kapsamı:
Tanım Art.-Nr. Amb. 

Ad.
Titre imli Zımpara 
Makinesi ESS 115-2 5707 700 X 1

Cırtlı zımpara 
levhası 5807 700 041 1

lave kulp 0708 128 023 1
Katlı filtreli toz 
emme kartu u 5807 700 020 1

Ek ürünler:
Bu adaptör, Würth endüstriyel kuru ve ıslak 
elektrikli süpürge makinesinin kullanımı içindir.
Art.-Nr. 0702 400 042, Amb./Ad. 1

Yedek fi ltre
Art.-Nr. 0702 128 011, Amb./Ad. 1

Uygun zımpara ka ıdı
Renk / Model Cırtlı zımpara 230 x 115 mm
Sarı / Ah ap 0581 485 …
Kahverengi / Ah ap ZEBRA® 0583 585 …
Gri/Ah ap, Cila ZEBRA® 0581 132 …
SAHARA® / Kfz 0581 315 …

Teknik veriler:
Gerilim 230 V / 50 Hz
Emniyet sınıfı      / II
Rölanti titre im sayısı 8.400 - 22.000 min–1

Yük titre im sayısı 17.000 min-1

Güç giri i 350 Watt
Güç çıkı ı 180 Watt
10 delikli Cırtlı zımpara 
ka ıdı ölçüsü 230 x 115 mm

Titre im çapı 2,2 mm
Ba lantı kablosu 4 m
U x Y 372 x 114 mm
A ırlık yakl. 2,7 kg
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