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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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KG912-QS 
Polizor unghiular, de 900W, 125mm 

 

Avantaje 

• Ideal pentru polizarea ruginii, tăierea capetelor șuruburilor și alte lucrări de 
renovare. 

• Comutatorul "No-volt release" previne pornirea accidentală atunci când 
butonul este blocat în poziția pornit în cazul unei căderi de tensiune. 
Comutatorul trebuie resetat pentru a permite funcționarea polizorului. 

• Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului la pornire crescând 
astfel controlul utilizatorului. 

• Motorul de 900W asigură un echilibru ideal între putere, greutate și 
dimensiune. 

• Mâner lateral cu trei poziții pentru control și siguranță suplimentare. 

• Blocarea axului permite schimbarea accesoriilor rapid și ușor. 

• Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește controlul și confortul 
utilizatorului. 

• Dimensiunea discului de 125 mm - este folositoare în special când se lucrează 
în spații restrânse. 

Dotare standard 

• Mâner lateral multipozițional 

• Flanșă disc interioară + exterioară 

• Apărătoare de siguranță 

Condiții de acordare a garanției 

• Garanție 2 ani 

  

Specificații 

Putere 900 W 

Tensiune 230 V 

Diametru disc 125 mm 

Mâner cauciucat Da  

Turație în gol 12000 rpm 

Configurație Body Grip  

Dimensiune ax M14 mm 

Blocare ax Da  
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Tip întrerupător Glisant  

Întrerupător "Lock On" Da  

Lungime cablu 2 m 

Mâner lateral Da  
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