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Szlifierka kątowa Ryobi
R18AG-0 18V
Cena

319,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131887

Kod producenta

R18AG-0

Kod EAN

4892210123657

Producent

RYOBI

Opis produktu
Idealna dla majsterkowiczów
Przecięcie lub wyszlifowanie jakiegoś twardego tworzywa
wymaga dużego nakładu siły i energii. Lepszym rozwiązaniem
jest wykorzystanie dopasowanego do tych zadań sprzętu.
Szlifierka kątowa R18AG-0 to akumulatorowe elektronarzędzie,
które jest bardzo wydajne. Producent zadbał również, by
użytkowanie sprzętu było łatwe i bezpieczne dla
obsługującego. Dlatego to urządzenie, które dobrze sprawdzi
się w pracach domowych, gdy szlifierka jest potrzebna jedynie
od czasu do czasu. Warto mieć ją w swoim warsztacie!
Model bez akumulatora i ładowarki

Duża moc
Dużą zaletą urządzenia jest bezszczotkowa technologia, w
której nie występują straty spowodowane tarciem, co zapewnia
wyższą moc podczas szlifowania. Urządzenie zasilane jest
przez akumulator o napięciu 18 V. Maksymalna prędkość
obrotowa to aż do 7500 obr/min, co sprawia, że przy pomocy
urządzenia można szlifować i ciąć elementy o różnej twardości.

Tarcza
Szlifierka kątowa RYOBI R18AG-0 współpracuje z tarczą o
średnicy 115 mm i otworem tarczy 22 mm. Jest to jeden z
popularniejszych typów tarcz, co zapewnia, że bez problemu
zakupi się elementy komplementarne. Nakrętka FixTec
odpowiada za beznarzędziowe mocowanie tarczy, natomiast
dwustopniowy przełącznik blokady ochroni użytkownika przed
przypadkowym uruchomieniem.

Pewny chwyt
Narzędzie posiada ergonomiczną rękojeść typu GripZone, która
charakteryzuje się antypoślizgową powłoką dla większego
komfortu pracy. Szlifierka została wyposażona również w
3-pozycyjną rękojeść boczną, która zapewnia lepszą kontrolę
podczas szlifowania lub cięcia.

Wytrzymała konstrukcja
Obudowa oraz rączka szlifierki R18AG-0 pokryte zostały
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tworzywem sztucznym. Korpus jest w kolorze zielonym,
podczas gdy uchwyt antypoślizgowy jest czarny. Tworzywo
ułatwia stabilny chwyt, dzięki temu praca jest bardzo
precyzyjna. Urządzenie wyróżnia się niewielką masą, dzięki
której jej obsługa jest niezwykle prosta. Waży ono zaledwie 2,6
kg, co jest istotną zaletą w przypadku tak zaawansowanego
sprzętu, a jego poziom mocy akustycznej to zaledwie 92 dB.
Szlifierka jest kompatybilna z akumulatorami marki
Ryobi z serii One+

Producent
Rodzaj produktu
Zasilanie
Napięcie akumulatora
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Średnica tarczy
Rodzaj uchwytu
Przeznaczenie
Gwint wrzeciona
Waga brutto

Szlifierka kątowa Ryobi R18AG-0 18V
Klucz
Osłona
Tarcza ścierna
Uchwyt boczny
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Ryobi
Szlifierka kątowa
Akumulatorowe
18 V
7500 obr/min
115 mm
Boczny
Do użytku domowego
M14
2.6 kg

