
PRACOVNÍ VYBAVENÍ KOVAX

ELEKTRICKÁ BRUSKA PROMA-X ELECTRIC 150

PNEUMATICKÁ BRUSKA PROMA-X ORBITAL

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA PROMA-X POLISHER 150

MOBILNÍ VYSAVAČ PROMA-X DUST EXTRACTOR

PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE WORKSTATION

Elektrická excentrická bruska se zdvihem 5 mm, sedmi rychlostmi v rozsahu 4.000 až
10.000 ot/min, ochranou proti přehřátí a přetížení, elektronickou brzdou, odolnou
přívodní šňůrou a dokonalým odsáváním díky speciálně vyvinutému talíři.
Hmotnost 1,41 kg; průměr 150 mm; 7 rychlostí; 4.000 - 10.000 ot/min;
zdvih 5 mm; 230 V/350 W.

Pneumatická excentrická bruska se zdvihem 5 mm, s ergonomickým
držením, velmi nízkou hladinou vibrací, zabudovanou regulací otáček pro
jejich plynulé nastavování.
Hmotnost 0,95 kg; průměr 150 mm; max. otáčky 12.000 ot/min;
zdvih 5 mm; pracovní tlak 4 - 6 bar; spotřeba vzduchu 480 l/min (6,2 bar).

Lehká, kompaktní a výkonná elektrická leštička s dvojitým převodem pro dokonalý
přenos točivého momentu a ochraně proti přehřívání. Elektronická regulace otáček s
jemným rozběhem – soft start. Šest rychlostí přepínatelných i během leštění. Dlouhý
přívodní kabel. Pro použití s lešticími kotouči do velikosti 200 mm.
Hmotnost 2,2 kg; 6 rychlostí; 700 – 1.850 ot/min; 230 V/1100 W.

Průmyslový mobilní vysavač třídy L nebo M vhodný pro elektrické i pneumatické
nářadí. Funkce automatického startu a zastavení, elektronického oklepu filtru,
možnost vysávání kapalin, bezpečnostní indikace odsávací kapacity.
Hmotnost 13,5 kg; sací výkon 1.450 l/min; objem 45 l; 230 V/1200 W; max. příkon
zásuvky 2400 W; třída nebo třída .>1mg/m3 ( L) >0.1mg/m3 ( M)

Mobilní pracovní stanice je kompletní řešení organizace pracoviště broušení. Slouží
k snadnému, přehlednému a bezpečnému uložení brusiva, nářadí a příslušenství.
Celkové rozměry 640 x 460 x 1500 mm; nosnost zásuvek 40 kg, horní zásuvka
60 kg; vyrobeno z oceli, pracovní deska z bambusového dřeva s PVC
ochrannou fólií; kolečka s nosností do 500 kg; celková hmotnost 70 kg.
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