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Artikel nummer 3M14273 3M14291 3M88835 3M88837 3M88841

Type aanduiding Elektrische haakse slijper
Elektrische haakse slijper 

variabele snelheid

Elektrische excentrische 

schuurmachine Xtract

Elektrische excentrische 

schuurmachine Xtract 

Elektrische schuurmachine 

Xtract

Omschrijving

Onze elektrische haakse 

slijper heeft een krachtige 

1900 W motor en een 

ergonomische handgreep om 

trillingen te beperken en het 

comfort voor de operator te 

verhogen.

Onze elektrische haakse 

slijper heeft een krachtige 

1900 W motor en een 

ergonomische handgreep om 

trillingen te beperken en het 

comfort voor de operator te 

verhogen.

3M Xtract Elektrische 

excentrische 

schuurmachines zijn 

gebouwd met krachtige, 

nauwkeurig 

uitgebalanceerde motoren 

en duurzame, lichtgewicht 

composietbehuizingen.

3M Xtract Elektrische 

excentrische 

schuurmachines zijn 

gebouwd met krachtige, 

nauwkeurig 

uitgebalanceerde motoren 

en duurzame, lichtgewicht 

composietbehuizingen.

3M Xtract Elektrische 

excentrische schuurmachines 

zijn gebouwd met krachtige, 

nauwkeurig uitgebalanceerde 

motoren en duurzame, 

lichtgewicht 

composietbehuizingen.

Licht, krachtig en veelzijdig 

voor tal van toepassingen.

Licht, krachtig en veelzijdig 

voor tal van toepassingen.

Ergonomisch, lichtgewicht 

ontwerp

Ergonomisch, lichtgewicht 

ontwerp

Ergonomisch, lichtgewicht 

ontwerp

Ergonomisch ontwerp met 

een trillingsdempende 

handgreep voor meer 

gebruikscomfort.

Ergonomisch ontwerp met 

een trillingsdempende 

handgreep voor meer 

gebruikscomfort.

Zachte, vooraf gevormde 

handgreep voor een betere 

grip

Zachte, vooraf gevormde 

handgreep voor een betere 

grip

Zachte, vooraf gevormde 

handgreep voor een betere 

grip

Gebruik met 3M 

schuurmaterialen en 

accessoires in het systeem 

voor maximale productiviteit 

bij een minimale 

verwerkingstijd.

Gebruik met 3M 

schuurmaterialen en 

accessoires in het systeem 

voor maximale productiviteit 

bij een minimale 

verwerkingstijd.

Blijft koel en comfortabel 

zelfs bij lang gebruik.

Blijft koel en comfortabel 

zelfs bij lang gebruik.

Blijft koel en comfortabel zelfs 

bij lang gebruik.

Standaard Variabele snelheid Krachtige 350 W-motor Krachtige 350 W-motor Krachtige 350 W-motor

Maximumsnelheid 11500 rpm 11500 rpm 10000rpm 10000rpm 10000rpm

Diameter (metrisch) 125 mm 125 mm 125mm 150mm 150mm

Uitslagdiameter 5mm 5mm 2,5mm 

Voedingsbron Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Bruto prijs € 252,00 € 262,50 686,49 708,28 708,28

Prijzen excl. BTW.


