Houtbewerking
Bovenfrezen

DW614
750W Invalfrezen
-Het beperkte gewicht en het compacte design maken de machine makkelijker te hanteren, omdat de freesbeitel altijd zichtbaar is voor
foutloos freeswerk
-Tweekoloms -precisiegeleiding is een hoogkwamlitatieve aluminium behuizing voor perfect gecontroleerd invalfrezen
-De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder
tijdcerslindende insteloperaties

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schrijfdiameter
Schijfbreedte
Diam. Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

750 Watt
500 Watt
24000 tpm
55mm
6-8 mm
36 mm
2.8 kg
110 x 230mm

Standaard: Parallelaanslag en twee
geleidestangen, 17 mm
geleidersringen, afzuigkit, 8mm en
17/13mm sleutels en 8mm spantang

DW615
900 W electronische invalfrees
-Het beperkte gewicht en het compacte design maken de machine makkelijker te hanteren, omdat de freesbeitel altijd zichtbaar is voor
foutloos freeswerk
-Tweekoloms-precisiegeleiding in een hoogkwalitatieve aluminium behuizing voro perfecte gecontroleerd invalfrezen
-De electronische snelheidsregeling zorgt voor een canstant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat
het ingestelde toerental constant bllijft onder elke balasting

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schijfdiameter
Schijfbreedte
Diam.Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

900 Watt
590 Watt
8000-24000 tpm
55 mm
6-8 mm
36 mm
2.9 kg
110 x 260mm

Standaard: Parallelaanslag en twee
geleidestangen, 17 mm
geleidersringen, afzuigkit, 8mm en
17/13mm sleutels en 8mm spantang
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Houtbewerking
Bovenfrezen

DW620
900W Invalfrees
-Unieke stofafzuiging door de kolom wat de zichtbaarheid helpt want er is geen slang of derde kolom die het zicht op de freesbeitel
belemmert
-Twee precisie geleidingskolommen. De extra brede hoofdkolom zorgt voor een superieure stabiliteit voor de hoogst mogelijke precisie bij
een frees met dergelijke afmetingen.
-Precieze freesdiepte-instelling tot op 0.1mm maakt dat lke freesdiepte perfect instelbaar is
-De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder
tijdverslindende insteloperaties

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schrijfdiameter
Schijfbreedte
Diam. Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

750 Watt
500 Watt
24000 tpm
55mm
6-8 mm
36 mm
2.8 kg
110 x 230mm

Standaard: Parallelaanslag en twee
geleidestangen, 8 mm geleidersringen,
afzuigkit, 8mm en 17/10mm sleutels en
8mm spantang

DW621/DW621K*
1100 Watt electronische invalfrees
-De electronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat
het ingestelde toerental constant blijft onder elke balasting
-Unieke stofafzuiging door de kolom wat de zichtbaarheid helpt want er is geen slang of derde kolom die het zicht op de freesbeitel
belemmert
-Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen die uw freewerk ruïneert
-Twee precisie geleidingenskolommen. De extra brede hoofdkolom zorgt voor een superieure stabilieteit voor de hoogte mogelijke
precisie bij een frees met dergelijke afmetingen.
-Precieze freesdiepte-instelling, tot op 0.1mm, maakt dat elke freesdiepte perfect instelbaar is.

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schijfdiameter
Schijfbreedte
Diam.Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

1100 Watt
620 Watt
8000-24000 tpm
55 mm
6-8 mm
36 mm
3.1 kg
165 x 325 mm

Standaard: Parallelgeleider met
fijnafstelling, stofafzuigingadapter, 8mm
spantang, 17/10mm sleutel en 24 mm
geleidingsring

*K versie geleverd met stevige draagkoffer
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Houtbewerking
Bovenfrezen

DW629
1300W Invalfrees
-Precieze tweekolomsgeleiding met grote fosforbronzen bussen, gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig
gecontroleerd invalfreeswerk
-Freesdiepte-instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke afstelling
-Het vermogen van 1300W maakt dit tot de ideale bovenfrees voor intensief gebruik met beitels met een middelmatige diameter
-De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder
tijdverslindende insteloperaties

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schrijfdiameter
Schijfbreedte
Diam. Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

1300Watt
700 Watt
22000 tpm
62 mm
6-12.7 mm
40 mm
4.8 kg
290 x 280mm

Standaard: Parallelaanslag en twee
geleidestangen, 30 mm
geleidersringen, afzuigkit, 22 mm en
12mm sleutels en 8mm spantang

DW624
1600 Watt Invalfrees
-Precieze tweekolomsgeleiding met grote fosforbronzen bussen gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig
gecontroleerd invalfreeswerk
-Freesdiepte -instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke afstelling
-Stofafzuiging via een op de zool gamonteerd afzuighulpstuk geeft bijna stofvrij freeswerk
-De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder
tijdsverslindende insteloperaties
-Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel.

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schijfdiameter
Schijfbreedte
Diam.Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

1600 Watt
960 Watt
20000 tpm
62 mm
6-12.7 mm
40 mm
5.1 kg
290 x 295 mm

Standaard: Parallelgeleider met
fijnafstelling, stofafzuigingadapter, 30mm
spantang, 22mm sleutel en 12 mm
geleidingsring
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Houtbewerking
Bovenfrezen

DW625E/DW625EK*

DW625EK niet beschikbaar in Nederland en België

1850W elektronische Invalfrees
-De electronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunsstof omdat
het ingestelde toerental constant blijft onder elke belasting
-Precieze tweekolomsgeleiding met grote fosforbronzen busen, gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig
gecontroleerd invalfreeswerk
-Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen waarbij de beitel van zijn lijn afwijkt, speciaal belangrijk voor een zo krachtige
bovenfrees
-Stofzuiging via een op de zool gemonteerd afzuighulstuk geeft bijna stofvrij freeswerk

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Freesdiepte
Spantangdiameter
Max. freesdiameter
Gewicht
Lengte x Hoogte

1850Watt
1250 Watt
8000-20000 tpm
64 mm
6-12.7 mm
50 mm
5.1 kg
290 x 295mm

Standaard: Parallelgeleider met
fijnafstelling, stofzuigadapter, 30mm
geleidingsring, 22m sleutel en 12mm
spanttang

*K versie geleverd met stevige
draagkoffer
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Houtbewerking
Bovenfrezen en kantfrezen

DW627
2000W Freesmotor
-Heavy duty 2000W motor voor continu zwaat freeswerk
-Ideale motor voor speciale freesmachines, hoog koppel voor zware toepassingen
-Robuust metalen behuizing met 65mm montagekraag
-Ontworpen om door de gebruiker in zijn eigen inbouwframe of tafel te worden bevestigd

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Spantangdiameter
Max. freesdiameter
Gewicht
Lengte x Hoogte

2000Watt
1200 Watt
18000 tpm
M12 x 1 draad mm
40 mm
4.8 kg
290 x 280mm

Standaard: 14mm en 13/20mm
sleutels en blokkeerpen

DW624
1600 Watt Invalfrees
-Precieze tweekolomsgeleiding met grote fosforbronzen bussen gevat in een hoogkwalitatief aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig
gecontroleerd invalfreeswerk
-Freesdiepte -instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke afstelling
-Stofafzuiging via een op de zool gamonteerd afzuighulpstuk geeft bijna stofvrij freeswerk
-De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder
tijdsverslindende insteloperaties
-Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel.

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. schijfdiameter
Schijfbreedte
Diam.Asgat
Gewicht
Lengte x Hoogte

1600 Watt
960 Watt
20000 tpm
62 mm
6-12.7 mm
40 mm
5.1 kg
290 x 295 mm

Standaard: Parallelgeleider met
fijnafstelling, stofafzuigingadapter, 30mm
spantang, 22mm sleutel en 12 mm
geleidingsring
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Houtbewerking
Kantfrezen

DW670
Compacte éénhands kantfrees
-Speciaal voor kleine rondingen, afschuinen en kantenafwerking
-Lichtgewicht, dus handig en ideaal voor precisiewerk
-Stofvrij 19 mm kogellager geleidingssysteem met afneembare pendelschoen

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Freesdiepte tot
Spantangdiameter
Max.freesdiameter
Gewicht
Lengte x Hoogte

600 Watt
340 Watt
30000 tpm
22 mm
6-8 mm
28 mm
1.9 kg
90 x 230mm

Standaard: 8 mm, 6 mm en 1/4”
spantang, kopieergeleider, 17/19mm
sleutel en stofafzuigingadapter

DW631K
Kantenfreeskit
-Precieze kant- en diepte-afstelling tot op 0.1mm beteket precies kantenfreeswerk
-Geïntegreerde staofzuiging die de zihtbaarheid bevordert omdat een slang of derde kolom het zicht op de beitel hindert
-Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel
-Compact ontwerp voor een optimale zichtbaarheid

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Freesdiepte tot
Spantangdiameter
Max. freesdiameter
Gewicht
Lengte x Hoogte

600 Watt
350 Watt
30000 tpm
32 mm
6-8 mm
28 mm
2.8 kg
435 x 230mm

Standaard: Stevig draagkoffer, groe en
regelbare zool, 8mm, 6mm en 1/4”
spantang, kopieertaster en 17/19mm sleutel
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Houtbewerking
Lamellenfrees

DW682K
Lamellenfrees
-Precieze instelling van de verstekaanslag vor materiaaldikten van 10-70mm, dankzij het tandheugelmechanisme
-Vastingestelde freesdiepte voor lamellenmaten 0, 10 en 20 en maximum met bijkomende fijninstelmogelijkeheid voor de ultieme precisie
-De in de hoogte verstelbare verstekgeleider is makkelijk in te stellen
-Anti-slip pinnene, acht geleidesponningen en de doorkijkaanslag zorgen voor precies freeswerk

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. freesdiameter
Max. freesdiepte
Verstekgeleider instelling
Gewicht
Lengte x Hoogte

600 Watt
335 Watt
1000 tpm
100mm
20 mm
0-90°
3.0 kg
320 x 150

Standaard: HM freesband (102 mm),
spaanderzak, spansleutel, mondstuk
voor stofafzuiging en stevige
draagkoffer

DW685K
Lamellen- en groevenfreesmachine in één
-Grote voetplaat voor stevige ondersteuning bij horizontaal en verticaal gebruik
-Geleidesponninen in de voetplaat en schroeven voor fijninstlling, voorzien van schaalaandiuiding voor freesdiepte , afmeting van het
materiaal en materiaalbreedte voor nauwkeurige houtverbindingen
-45° hoekverbindingen kunnen met de speciale verstekaanslag gemakkelijk worden gemaakt
-Soepele kantelbeweging voor een maximale controle, speciaal van belang bij de aanzet en het einde van de groef

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. freesdiameter
Max. freesdiepte
Verstekgeleider instelling
Freesdikte-instellingsbereik
Gewicht
Lengte x Hoogte

600 Watt
360 Watt
7500 tpm
100/105 mm
24 mm
45°
9.5-18 mm
2.8 kg
360 x 145 mm

Standaard: HM freesblad (105 mm),
parallel geleider, zijhandgreep en stevige
draagkoffer
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Houtbewerking
Schaafmachines

DW677
1.5 mm Schaafmachines
-Motor met hoog vermogen voor soepelm werken, zelfs bij harde houtsoorten
-De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking
-Het diepte-instelhandvat vooraan is duidelijk gemerkt voor instelstappen van 0.1 mm voor een accurate afstelling
-Het laag gewicht en de perfecte balans maken deze schaaf ideaal voor éénhandig gebruik op slecht bereikbare plekken

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. spaanafname
Sponningdiepte
Schaafbreedte
Zoollengte
Diameter beitelhouder
Gewicht
Lengte x Hoogte

600 Watt
350 Watt
1500 tpm
1.5 mm
12 mm
82 mm
290 mm
54 mm
2.8 kg
290 x 170 mm

Standaard: HM omkeerbare beitels,
parallelgeleider en mondstuk voor
stofafzuiging

DW680/DW680K*

DW680K niet beschikbaar in Nederland en België

2,5 mm Schaafmachine
-Het laag gewicht en de perfecte balans maken deze schaaf ideaal voor éénhandig gebruik op slecht bereikbare plekken
-Motor met hoog vermogen voor soepel werken, zelfs bij harde houtsoorten
-Het diepte-instelstappen van .1mm vor een accurate afstelling
-De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. spanafname
sponningdiepte
schaafbreedte
Zoollengte
Diameter beitelhouder
Gewicht
Lengte x Hoogte

600 Watt
350 Watt
1500 tpm
2.5 mm
25 mm
82 mm
290 mm
54 mm
3.2 kg
290 x 170 mm

Standaard: HM omkeerbare beitels,
parallelgeleider en stofafzuigadapter

*K versie geleverd met stevig draagkoffer
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Houtbewerking
Schaafmachines

DW678/DW678K*

DW678 niet beschikbaar in Nederland en België

4 mm Schaafmachines
-Motor met hoog vermogen voor moeiteloos werken, zelfs bij harde houtsoorten
-Spaanuitworp links en rechts naar keuze
-Het diepte-instelhandvat vooraan is duidelijk gemerkt voor instelstappen van 0.1 mm voor een accurate afstelling
-De met rubber beklede handgrepen waarborgen groter comfort en meer controle
-De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking
-Drie V-groeven in de voorzool zijn handig voor het afschuinen van scherpe werkstukkanten

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. spaanafname
Sponningdiepte
Schaafbreedte
Zoollengte
Diameter beitelhouder
Gewicht
Lengte x Hoogte

850 Watt
560 Watt
1200 tpm
4 mm
25 mm
82 mm
320 mm
64 mm
3.8 kg
320 x 180mm

Standaard: HM omkeerbare beitels,
parallelgeleider, sponningsdiepteaanslag en mondstuk voor
stofafzuiging

*K versie geleverd met stevig
draagkoffer

DW678EK
4 mm electronische Schaafmachine
-Een krachtige schaaf die zonder moeite harde houtsoorten aankan
-Voor de veiligheid stopt een elektronische rem de schaafmessen in minder dan 2 seconden
-Het diepte-instelhandvat vooraan is duidelijk gemerkt voor instelstappen van 0.1mm voor een accurate afstelling
-De grote beitelrol draait met een hoge snelheid en levert een gave afwerking

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. spanafname
sponningdiepte
schaafbreedte
Zoollengte
Diameter beitelhouder
Gewicht
Lengte x Hoogte

1010 Watt
600 Watt
1000 tpm
4 mm
25 mm
82 mm
320 mm
64 mm
3.9 kg
320 x 180 mm

Standaard: HM omkeerbare beitels,
parallelgeleider, sponningsdiepte-aanslag,
mondstuk vor stofafzuiging en stevige
draagkoffer
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Houtbewerking
Excentrische schuurmachines

DW423
125 mm Excentrische handpalmschuurmachine
-Het vrijloopremsysteem voorkomt krassen bij de start doordat de schuurzool op een gecontroleerde snelheid blijft, zowel los van als op
het te schuren oppervlak
-Variabel toerental voor hittegevoelig materiaal, polijsten en fijne afwerkingsgraad
-Gebruikt papier met klittebandhechting voor snelle papierwisseling
-Compact handpalmgreep ontwerp voor moeiteloos schuren

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurcirkel
Schuurpapiermaat
Gewicht
Lengte x Hoogte

220 Watt
100 Watt
1400-2400 opm
2.6 mm
125 mm
3.8 kg
320 x 180mm

Standaard: Schuurpapier en stofzak

DW443
150 mm Excentrische haakse schuurmachine
-Het vrijloopremsysteem voorkomt krassen bij de start doordt de schuurzool op een gecontroleerde snelheid blijft, zowel los van als op het
te schuren oppervlak
-Variabel toerental voor hittegevoelig materiaal, polijsten en fijne afwerkingsgraad
-Grote schuurcirkel voor snelle materiaalafname
-Haakse machine-ontwerp en de zijhandgreep maken deze schuurmachine speciaal geschikt voor langdurig gebruik zoals het bewerken
van grote oppervlakken, o.a. Scheepsrompen, muren en deuren

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurcirkel
Schuurpapiermaat
Gewicht
Lengte x Hoogte

530 Watt
295 Watt
8400-15200 opm
5.0 mm
150 mm
2.7 kg
320 x 125 mm

Standaard: Schuurpapier, verstelbare
zijhandgreep en stofzak
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Houtbewerking
Schuurmachines

DW411
Handpalmschuurmachine
-De compacte bouw en het beperkte gewicht maken de DW411 speciaal geschikt voor en comfortabel bij her schuren van grillig gevormde
werkstukken
-Sterk voor alle werk, speciaal geschikt voor kleine en gewelfde oppervlakken
-Kleine schuurcirkel voor een fijne afwerking
-Stofdichte schakelaar en lagers voor een lange levensduur

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurcirkel
Schuurpapiermaat
Zoolafmeting
Gewicht
Lengte x Hoogte

170 Watt
80 Watt
13500 opm
1.5mm
140x114 mm
108x114 mm
1.0 kg
220 x 135mm

Standaard: Schuurpapier,
schuurpapierperforator en stofzak
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Houtbewerking
Schuurmachines

DW634
Vlakschuurmachine
-Motor met hoog vrmogen, voorzien van metalen lagerzittingen voor continue gebruik en een lange levensduur
-Efficiënt stofopvanging door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiging zorgen voor een beter schuurresultaat en een
lager schuurpapierleven
-Kleine schuurcirkel voor een fijne afwerking
-Solide, makkelijk te bedienen schuurpapierklemmen die het schuurpapier stevig vasthouden en zo zijn geplaatst dat contact met
aangrenzende kanten vermeden wordt

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurcirkel
Schuurpapiermaat
Zoolafmeting
Gewicht
Lengte x Hoogte

300 Watt
140 Watt
2000 opm
2.6 mm
115x280 mm
113x225 mm
2.8 kg
270 x 190mm

Standaard: Schuurpapier, adapter,
stofzak en papierperforator

DW636
Vlakschuurmachine
-Motor met hoog vermogen, voorzien van metalen lagerzittingen voor continue gebruik en een lange levensduur
-Grote schuurcirkel voor snelle materiaalafname
-Stof wordt effectief afgezogen door een extreme stafafzuiger waardoor het schuurpapier wordt ontzien en een beter schuurresultaat wordt
bereikt
-Haakse machine-ontwerp en de zijhandgreep maken deze schuurmachine speciaal geschikt voor langdurig gebruik zoals het bewerken
van grote oppervlakken, o.a. Scheepsrompen, muren en deuren

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurcirkel
Schuurpapiermaat
Zoolafmeting
Gewicht
Lengte x Hoogte

350 Watt
180 Watt
17000 opm
4.6 mm
115x280 mm
113x225 mm
3.9 kg
300 x 190mm

Standaard: Schuurpapier en
papierperforator
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Houtbewerking
Bandschuurmachines

DW430
Compacte bandschuurmachine
-Compacte lichtgewicht bandschuurmachine combineert gebruiksgemak met schuurefficiency
-Efficiënt stofopvanging door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiging zorgen voor een beter schuurresultaat en een
langer schuurpapierleven
-Fijninstelling van de schuurband voor een precieze bandsporing
-Tweehandsbediening voor een goede balans en controle, ook eenhandig te gebruiken
-De als optie leverbare schuurraam en statinaire inrichting maken van deze compacte bandschuurmachine een veelzijdige schuurapparaat

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuurbandsnelheid
Schuurbandmaat
schuuroppervlak
Gewicht
Lengte x Hoogte

650 Watt
360 Watt
320 m/min
75 x 533 mm
75 x 120 mm
2.8 kg
280 x 150mm

Standaard: Schuurband en stofzak

DW431
Electronische bandschuurmachine
-Compacte lichtgewicht bandschuurmachine combineert gebruiksgemak met schuurefficiency
-Variabele snelheid voor warmtegevoelig schuurwerk en een suprieure afwerking
-Effieciënte stofopvaning door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stafafzuiger zorgen voor een beter schuurresultaat en een
langer schuurbladleven
-Fijninstelling van de schuurband voor een precieze bandsporing

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurbandmaat
Schuuroppervlak
Gewicht
Lengte x Hoogte

650 Watt
360 Watt
190-320 m/min
75 x 533 mm
75 x 120 mm
2.9 kg
280x150mm

Standaard: Schuurband en stofzak
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Houtbewerking
Bandschuurmachines

DW650
Bandschuurmachine
-2 centraal geplaatste handgrpen voor een goede balans en controle, speciaal bij schuurwerk tegen een opstaande kant
-Laag zwaartepunt voor stabiliteit tijdens het schuren, vermindert hobbelvorming
-Motor met hoog vermogen die niet vertraagt tijdens het werken
-Stalen voetplaat met kurklaag om te verzekeren dat het schuuroppervlak egaal blijft
-Efficiënte stofopvanging door het geïntegreerde opvangsysteem of ee externe stofafzuiger zorgen voor een beter schuurresultaat en een
langer schuurbandleven

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuurbandsnelheid
Schuurbandmaat
schuuroppervlak
Gewicht
Lengte x Hoogte

1010 Watt
560 Watt
350 m/min
100x 560 mm
100x 110 mm
6.3 kg
340 x 210mm

Standaard: Schuurband en stofzak

DW650E
Electronische bandschuurmachine
-Motor met hoog vermogen die niet vertraagt tijdens het werken
-Variabele snelheid voor warmtegevoelig schuurwerk en een suprieure afwerking
-Effieciënte stofopvaning door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stafafzuiger zorgen voor een beter schuurresultaat en een
langer schuurbladleven
-Laag zwaartepunt voor stabviliteit tijdens het schuren, vermindert hobbelvorming

Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Schuursnelheid
Schuurbandmaat
Schuuroppervlak
Gewicht
Lengte x Hoogte

1100 Watt
630 Watt
250-380 m/min
100x 560 mm
100x 110 mm
6.4 kg
340x210 kg

Standaard: Schuurband en stofzak
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