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 b VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržovaní konstantních otáček 
pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetíženi, ochrana proti opětovné-
mu spuštění a kontrola teploty

 b Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
 b Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. 

Proud vzduchu směřující mimo obsluhu

 b Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní 
redukci hluku

 b Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bez-
pečně veden v každé poloze

 b Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné preci-
zně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky

 b Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. 
S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na 
kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje 
životnost

 b Vinutí rotoru s práškovou ochranou
 b Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
 b Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti 

prachu

 b 4 metry kabelu PUR H07-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou 
pevností pláště

 b Aretace vřetene
 b Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, 

kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

SE 14-2 125 Set
SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povr-
chy, dřevo, kámen a kov
Objednávkové číslo 391174
GTIN 4030293163553

Technická data
Příkon 1400 W
Výstupní výkon 880 W
Napětí 230 V
Frekvence 50/60 Hz
Max. průměr kotouče 125 mm
Max. velikost podložného talíře 125 mm
Počet otáček na prázdno 600 - 2100 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky M 14
Délka kabelu 4,0 m
Typ kabelu PUR
Rozměry dxšxv 380 x 150 x 120 mm
Hmotnost 2,6 kg

 
Základní vybavení
1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) 
1 Adaptér (445142) 
1 Postranní držadlo (391581) 
1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) 
1 Čelní klíč (398365) 
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) 
1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) 
3 Držák kabelu (252188) 
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) 
1 Vložka do kufříku (414158) 
4 Brusné kotouče Ø 125 mm


