18V accu excenter
schuurmachine
SV1813DA

Zeer krachtig.
Schoon resultaat.
Ontdek onze nieuwe 18V accu
excenter schuurmachine.
Hoge schuurprestaties,
gelijk aan gesnoerde machines
Uitstekende stofopvang
Variabele snelheid
Lage vibratie en lichtgewicht

Krachtige en efficiënte
schuurprestaties.
Maak kennis met onze nieuwe 18V accu excenter schuurmachine. De SV1813DA heeft
een diameter van 125 mm en biedt zeer krachtige schuurprestaties, die vergelijkbaar zijn
met gesnoerde machines. De SV1813DA is perfect voor oppervlaktevoorbereiding en
afwerkingen, zelfs op muren of boven het hoofd. Het continu gebruik (tot 45 minuten)
van de machine maakt ook het schuren van grotere oppervlakken mogelijk.

SV1813DAWPZ
Accu excenter schuurmachine
Standaard toebehoren1
Inclusief 2x 5.0 Ah accu BSL1850C, lader UC18YFSL, stofzak,
2x stofafzuigadapter, schuurzool, 2x schuurpapier (K120) en
stapelbare HSC II koffer.
Specificaties
Voltage		
Toerental onbelast
Orbitale diameter
Diameter schuurzool
Motor type		
Variable snelheid
Aanloopstroombegrenzing
Rem		
Afmetingen (L x B x H)
Gewicht1		

18V
7.000 - 11.000 TPM
3,0 mm
125 mm
Koolborstelloos
Ja
Ja
Ja
158 x 158 x 153 mm
1,8 kg

Andere uitvoeringen
SV1813DAW2Z: Exclusief

accu's en lader. Inclusief stofzak,
2x stofafzuigadapter, schuurzool, 2x schuurpapier (K120) en stapelbare HSC II koffer.
SV1813DAW4Z: E xclusief accu's en lader. Inclusief stofzak,
2x stofafzuigadapter, schuurzool en
2x schuurpapier (K120).

1
2

Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.
Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.

Compact voor meer
gebruiksgemak.
De lage hoogte van slechts 153 mm maakt perfecte
geleiding en dicht werken op het werkoppervlak mogelijk.

Hoog
comfort.

Stof heeft
geen schijn
van kans.
De meegeleverde gemakkelijk te
legen stofzak vangt meer dan 80%
van het gegenereerde stof op.

Snel en consistent.

Voor 100% stofvrij werken wordt
de SV1813DA standaard geleverd
met twee adapters, zodat aansluiten
op alle gangbare stofzuigerslangen
tussen Ø32 en Ø44 mm mogelijk is.

Met maximaal 11.000 TPM ben je
verzekerd van snel en consistent schuren
van zowel kleine als grote oppervlakken.

Pas de snelheid aan
voor optimale controle.
Voor de beste schuurervaring is de
SV1813DA uitgerust met een variabele
snelheidsknop om de snelheid aan te
passen aan het te schuren materiaal.

Schakelaar is
beschermd tegen stof.
Gemakkelijk bereikbare schakelaar, beschermd
tegen stof voor een lange levensduur.

Accessoires voor een
perfecte afwerking.
Breid jouw schuurmachine uit met schuurschijven, geschikt voor
hout, fineer, staal- en RVS-platen, non-ferro en lichte metalen.

Schuurschijven voor
hout en metaal Ø125 mm
Korrel Aantal Art. nr.
K40
10 stuks 753101
K60
10 stuks 753102
K80
10 stuks 753103
K100
10 stuks 753104
K120
10 stuks 753105
K150
10 stuks 753105
K180
10 stuks 753105
K240
10 stuks 753105
K320
10 stuks 753105
K400
10 stuks 753110

Schuurschijven voor verfverwijdering Ø125 mm
Korrel Aantal Art. nr.
K40
10 stuks 753131
K60
10 stuks 753132
K80
10 stuks 753133
K100
10 stuks 753134
K120
10 stuks 753135
K150
10 stuks 753135
K180
10 stuks 753135
K240
10 stuks 753135
K320
10 stuks 753135
K400
10 stuks 753140
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