Esmerilhadeira Angular

GA4540R, GA5040R, GA6040R
GA4541R, GA5041R (com Freio)
115mm (4-1/2"), 125mm (5"), 150mm (6")

1.100W

Alta Evolução de Absorção de Vibração

Séries com Função Anti-restart

SUPER JOINT SYSTEM
Para suprimir a vibração nas mãos do operador
sem SJS

Estrutura do Super Joint System II
A mola absorve a vibração e reduz o choque durante a operação.
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Imagem: GA4541R

Função Anti-restart
Com o interruptor ligado na tomada, o sistema
evita que a máquina ligue acidentalmente,
proporcionando maior segurança ao operador.

Freio mecânico*

Corpo ergonômico

Alto desempenho do freio devido a única
pastilha, proporcionando maior fricção.

Corpo ergonomicamente melhor com
tamanho da circunferência ideal para a
forma da mão, proporcionando maior
comodidade no manuseio.

pode trabalhar sem
restrições.

Pino trava mais durável

Partida suave

Pino trava redesenhado, reforçado por
uma luva metálica embutida na caixa
de engrenagens evita a quebra da peça
e que a tampa se solte.

Minimiza o choque da partida e faz a
ferramenta iniciar sem problemas.

Protetor de disco com coletor de pó
Para disco
diamantado.

Para utilizar prato
diam.
Cód:
195238-1
195239-9
196575-6

Imagem: GA4541R

Cód:
196845-3
Cód pode mudar conforme país ou região.

Protetor de disco sem ferramenta (Opcional)

Ezynut

Cobertura de disco sem ferramenta é ajustável para
qualquer posição desejada.
(Acessório opcional para alguns modelos e países)

Ezynut (porca trava sem ferramenta) está
disponível como uma opção para os modelos
com eixo M14 para substituir o disco sem chave.

(Opcional)

Punho Anti-vibração (Opcional)
para maior conforto.

Esmerilhadeira Angular (com Função Anti-restart)
sem Freio

Dupla Isolação
Partida Suave

325

com Freio

115mm
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125mm

MODELO

GA4540R

GA5040R

GA6040R

GA4541R

GA5041R

Potência
Diâmetro do disco
Rotações por minuto (rpm)
Dimensões
(Cx Lx A)
Peso*
Cabo de alimentação

1.100W
115mm (4-1/2")
11.000
303x130x116mm
(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
2,4kg (5.4lbs)
2,5m (8.2ft)

1.100W
125mm (5")
11.000
303x140x116mm
(11-7/8"x5-1/2"x4-9/16")
2,5kg (5.4lbs)
2,5m (8.2ft)

1.100W
150mm (6")
9.000
303x171x116mm
(11-7/8"x6-3/4"x4-9/16")
2,5kg (5.6lbs)
2,5m (8.2ft)

1.100W
115mm (4-1/2")
11.000
303x130x116mm
(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
2,6kg (5.8lbs)
2,5m (8.2ft)

1.100W
125mm (5")
11.000
303x140x116mm
(11-7/8"x5-1/2"x4-9/16")
2,7kg (5.9lbs)
2,5m (8.2ft)

Acessórios que acompanham a máquina: Disco de Desbaste Abrasivo, Chave de Pino, Punho Lateral, Maleta

*Peso conforme Procedimento EPTA-01/2003

Imagens ilustrativas.

rados sem aviso prévio.

