
180 mmPV001G

Mașină de polișat
cu acumulator XGT 40Vmax

(cu o singură încărcare completă a 
acumulatorului BL4025)

Utilizare continuă
până la 9 min până la 42 min

2.200 min-1 600 min-1

Turație de mers în gol

600 - 2.200min-1

Polișare rapidă și eficientă



22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 min 170 minBL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Componența setului de livrare: 
PV001GZ: Mâner lateral (158237-4), bucșă 18 (262542-4), cheie imbus 6 mm (783204-6), talpă de șlefuit 165 mm 
(743053-3), taler de lână 180 mm (192629-7).

Turație variabilă

Viteză constantă
reglată electronic

Soft Start

Prindere „scai”

PV001GMașină de polișat cu acumulator

Diametru taler/calotă
Diametru suport
Turație de mers în gol (RPM)

Vibrații
Nivel presiune acustică
Dimensiuni (L x l x H)
     

Greutate netă

180 mm
165 mm
Comutator: 0 - 2.200
Variator: 600 - 2.200
2,5 m/s2

80 dB(A)
cu BL4020, BL4025: 516 × 196 × 195mm 
cu BL4040: 531 ×196 ×195mm
cu BL4050F, BL4080F: 550 × 196 × 195 mm
3,0 - 4,4 kg

Mâner tip buclă
Cod comandă: 
413F67-9

Bucșă 18 mm
Cod comandă: 262542-4

Suport (talpă de șlefuit) 

Taler de lână 180 mm
Cod comandă: 192629-7

Contrapiuliță

M14-48
5/8-48

M16-48

224515-5
224517-1
224523-6

Taler de cauciuc
Cod comandă: 743012-7

Calotă de lână 180 mm
Cod comandă:
794176-0

Mâner lateral
Cod comandă: 158237-4

Pentru taler de lână Pentru calotă de lână

Filet

M14x2 
5/8-11 

M16 

743053-3
743052-5
743054-1

Filet Cod
comandă

Cod
comandă

Accesorii

Turația maximă poate fi selectată 
în funcție de aplicație.

Permite utilizatorului să apese cu ușurință 
capătul mașinii în aplicații precum îndepărtarea 
zgârieturilor prin polișare.

Variator de turație 
în trepte

Capac de protecţie contra prafului

Protecțiile din cauciuc sunt poziționate
în zonele cele mai predispuse
să lovească
caroseria
mașinii.

Protecție îmbunătățită pentru caroserie

Buton de blocare

Comutator cu turație variabilă

Ușor de manevrat
Asigură o polișare stabilă și eficientă.
Viteză constantă reglată electronic

Mâner tip buclă 
reglabil în 3 poziții

45° 45°

eXtreme 
Protection
Technology
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Sarcină de lucru maremică

PV001G

Model anterior
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