QUICK-STEP Finisher
(Lixadeira/Politriz)
A ferramenta mais versátil para o
acabamento e polimento de superfícies
Especificamente projetada para tirar o máximo proveito do sistema
de acabamento de superfícies QUICK-STEP. Seja para lixar, lustrar
ou polir, QUICK-STEP Finisher proporciona um acabamento
uniforme de alta qualidade e reduz o tempo de operação. Com os
mais modernos controles eletrônicos de segurança, QUICK-STEP
Finisher é a ferramenta mais inteligente do mercado!

Controle de velocidade na
ponta do dedo!
Controle eletrônico de velocidade
DYNAMAX® localizado na parte
traseira da máquina. O controle
regula o fornecimento de energia
para o motor, garantindo uma
velocidade constante sob carga
total para acabamento consistente
e uniforme.

Características de segurança
A QUICK-STEP Finisher é equipada com Soft Start, que garante
o aumento progressivo da RPM para uma utilização mais segura.
Caso haja uma queda de energia, a ferramenta não reiniciará
automaticamente mesmo que o interruptor tenha sido deixado
na posição ON (ligado). Quando a energia for restaurada, o
LED começará a piscar, e para reiniciar a ferramenta é preciso
posicionar o interruptor em OFF (desligado) e em seguida, em ON
(ligado).
Caixa de redução
PowerGuard®
O sensor de temperatura
embutido no motor elétrico
protege a ferramenta evitando o
superaquecimento.

Motor com design de
última geração e excelente
torque mesmo em baixas
velocidades. Realiza com
facilidade até mesmo as
tarefas mais difíceis.

Design leve e compacto
Compacta e extremamente leve,
esta lixadeira/politriz alcança
com facilidade áreas de difícil
acesso.

Alça lateral antivibração
A alça lateral absorve a
vibração, tornando a operação
mais segura e confortável.

Resfriamento máximo
As 14 saídas de ar
asseguram o resfriamento
do motor mesmo em
condições rigorosas de
trabalho, prolongando a
vida útil da ferramenta.
Quick® release
Para troca rápida dos
discos de lixa.

RPM

2.000 a 7.300

Eixo
M14
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Motor

220 V 60 Hz

Corrente
7,2A
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Peso

2,6 kg

Embreagem de
segurança

Código

30-A 315
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QUICK-step FLEX

Desempenho
Melhorado

Disco lamelar

O disco lamelar QUICK-STEP Flex oferece a mais alta
remoção, garantindo um acabamento uniforme e com o mais
alto nível de consistência. Utilizado como o primeiro passo
em processos de múltiplas etapas, QUICK-STEP Flex reduz
o retrabalho e exige menos passes, resultando em uma peça
acabada de qualidade superior. QUICK-STEP Flex apresenta toda
a potência para desbaste de solda do Enduro-Flex, mas
com um toque mais refinado para assegurar um acabamento
consistente. Usado com nosso suporte patenteado de velcro
com pino de centragem integrado, QUICK-STEP Flex garante
trocas rápidas e está sempre centralizado.
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Disco de alta remoção, garantindo um acabamento
uniforme e com o mais alto nível de consistência.
Para desbastes e equalização de soldas, rebarbações, quebra e
arredondamento de cantos
ϐϐAgressivos, trabalham a baixas temperaturas e produzem acabamento
uniforme e consistente
ϐϐAs lamelas são fixadas firmemente em um suporte flexível, tornando o
produto ideal para trabalhos em superfícies curvas
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