
Lixamento Suave
com baixo centro de gravidade

Satisfaz as Necessidades dos Profissionais

BO3711 / BO3710
Lixadeira Orbital

Foto: BO3711



Lixadeira Orbital BO3711 / BO3710 64

Potência
Tamanho da base
Tamanho da lixa
Oscilações por minuto (opm)

Dimensões
(C x L x A)
Peso*
Cabo de energia

190W
93 x 185mm
93 x 228mm 
4.000-11.000 : BO3711
11.000 : BO3710
253 x 92 x 154mm
(10" x 3-5/8" x 6-1/16")
1,6kg 
2,0m

Equipamento padrão  Lixa abrasiva, Placa Perfuradora, Saco ou Caixa coletora de pó

encaixa perfeitamente nas mãos do usuário, proporcionando uma pegada firme e fácil em operações com uma ou duas mãos.

Controle eletrônico de 
velocidade 
(somente BO3711)

Punho emborrachado
proporciona maior conforto 
e melhor controle enquanto 
minimiza a fadiga e as dores
nas mãos.

Alta extração de pó

Carcaça do motor
robusta e cilíndrica

Disponível com saco
coletor ou caixa
coletora de pó

Compatível com 
aspiradores de pó
com mangueira

Presilha de fácil operação
garante a fácil instalação/remoção da lixa 
com presilhas de bordas deslizantes.

Rígido apoio em alumínio
com junta de esponja
proporciona alta durabilidade e efetiva 
performance na absorção de vibração.

A velocidade da lixa é 
variavelmente ajustável para 
se adaptar ao trabalho.

Dupla Isolação

Velocidade Variável 
(somente BO3711)

Coletor de pó

Empunhadura ergonomicamente melhor

Design compacto e leve para
fácil manuseio e grande versatilidade

Acessórios
Placa perfuradoraFoto: BO3711
(Para permitir a extração de
poeira através da base)

Metal: Código 192989-7
Plástico: Código 194947-9

Base completa 
Para uso com lixa abrasiva
Código 194929-1

Código *194930-6
*tipo gancho & fivela

Conjunto da caixa 
coletora de pó

Uso com conj. de filtro 
Código 195133-5
(sem marca de origem)

Código
135246-0

Código
135222-4

Conjunto do saco
coletor de pó

Código A-34235

Mangueira Diâmetro
interno 28mm
Inclui Adaptador 22

* Peso conforme Procedimento EPTA 01/2003

Imagens ilustrativas. Itens de equipamento padrão e especificações podem alterar sem aviso prévio e variar de acordo com a região.
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