
Sistem rapid și ușor de schimbare a discului

Doar un singur clic

Comutator glisant, frână electrică, funcţie AWS 
și variator de turație în 5 trepte.

Comutator tip padelă, frână electrică, funcţie AWS 
și variator de turație în 5 trepte.

GA041G 125mm GA044G 125mm

GA041G / GA044G

Polizoare unghiulare X-LOCK
cu acumulatori XGT 40Vmax



Motor fără perii
de carbon pentru
eficiență ridicată.

Sistemul Toolless permite reglarea ușoară 
și rapidă a unghiului de lucru cât și 
atașarea/detașarea apărătorii.

Auto-start Wireless 
System

Permite conectarea prin Bluetooth la un aspirator compatibil. 
Aspiratorul pornește automat când este pornit polizorul.

Polizorul 
pornește

Aspiratorul
se activează

Unitate Wireless

Maximizează productivitatea și crește 
siguranța pentru utilizator.

Frână electrică

Extreme Protection 
Technology 

Apărătoare Toolless

Rezistență îmbunătățită 
împotriva prafului și 
umezelii.

Active Feedback 
sensing Technology 

Reduce turaţia mașinii când este detectată o utilizare incorectă.

Timp

Reducerea bruscă
a vitezei de rotație

Auto-Stop

Vi
te

ză

Fără strângere excesivă
Accesoriile X-LOCK sunt fixate ferm  
și nu permit montarea incorectă. Îmbunătățiți eficiența muncii și mediul de lucru.

Fără timpi morți la atașarea și detașarea 
accesoriilor

Mecanismul X-LOCK asigură 
montarea discului în mod 
corespunzător fără a 
necesita o altă unealtă.

Nu necesită unelte

Sistem rapid și ușor de schimbare a discului

Variator de turație în 5 trepte
 (3.000 - 8.500 RPM)

Selectați treapta de turație în funcție de aplicație.

Turație în gol
(RPM)

Debitare / 
Șlefuire grosieră

Șlefuire / 
Finisare

Îndepărtare
rugină/vopsea

Șlefuire
oțel inoxidabil

3.000

4.500

6.000

7.500

8.500

1

2

3

4

5

Detașare ușoară prin tragerea clapetei.
Doar un singur clic pentru atașarea discurilor

Nu zgârie piesa de
prelucrat

Viteză constantă reglată 
electronic
Asigură o polizare stabilă și 
eficientă.



Turație variabilă

Frână de motor

Soft Start

Permite atașarea unui 
sistem de aspirare

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

76 min 170 min

BL4020 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Cod comandă: E-00393

Disc pentru șlefuit metal

Discuri X-LOCK 125 mm

Apărătoare

Cod comandă: 162708-5

pentru discuri de debitare.
Apărătoare

Cod comandă: 199710-5

pentru discuri de tăiere.
Mâner anti-vibrații

Cod comandă: 194514-0

Apărătoare cu colectare

Cod comandă: 191G05-4

pentru discuri diamantate.

Accesorii

Disc pentru șlefuit inox

Cod comandă: E-00402

Disc pentru debitat inox

Cod comandă: E-00418

Disc diamatat pentru beton

Cod comandă: E-02076

Polizoare unghiulare X-LOCK cu acumulatori

Componența setului de livrare: 
GA041GZ/GA044GZ: Apărătoare (199710-5), mâner lateral (158237-4), disc șlefuit 
inox X-LOCK 125 mm (E-00402).

Diametru disc
Comutator
Turație de mers în gol (RPM)
Vibrații 
Nivel presiune acustică
Dimensiuni (L x l x H)   cu BL4025: 
                                                cu BL4050F: 
Greutate netă

125 mm
Glisant
3.000 - 8.500
2,5 m/s²
80 dB(A)
421 x 140 x 151 mm
459 x 140 x 180 mm
3,0 - 5,3 kg

125 mm
Tip padelă
3.000 - 8.500
2,5 m/s²
81 dB(A)
421 x 140 x 151 mm
459 x 140 x 180 mm
3,0 - 5,4 kg
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Viteză constantă
reglată electronic

GA041G / GA044G
GA041G GA044G


