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 b Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opě-
tovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty,  ochranou proti 
přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček

 b Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
 b Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení 

kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.

 b Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
 b Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově 

nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání 
prachu

 b S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými 
vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje

 b Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojkou pro Ø 32 mm koncovku je 
obsažen v základním vybavení

 b Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným 
dotekem

 b Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší 
kontrolu jemnějšího opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při 
finálních úpravách povrchů

 b Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodár-
ná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře

 b Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení 
většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po brouše-
ní. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

LDE 16-8 125 R, Kit Tur-
bo-Jet II
Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bez-
prašné broušení až do rohů, 125 mm
Objednávkové číslo 504963
GTIN 4030293230712

Technická data
Příkon 1600 W
Výstupní výkon 950 W
Napětí 230 V
Frekvence 50/60 Hz
Průměr kotouče 125 mm
Počet otáček na prázdno 4500 - 7800 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 3,1 kg

 
Základní vybavení
1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) 
1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) 
3 Držák kabelu (252188) 
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) 
1 Čelní klíč (392537) 
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) 
1 Vložka do kufříku (414131) 
1 Rámová rukojeť


