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220-240 V / 50-60 Hz

REBARBADORA ANGULAR 900W W9-125

Dados Técnicos

Valores característicos

Diâmetro dos discos abrasivos 125 mm / 5"

Potência nominal 900 W

Potência útil 550 W

Rotações em vazio 10500 rpm

Rotações com carga nominal 7500 rpm

Binário 2.5 Nm / 22 in-lb

Rosca do veio M 14

Peso sem cabo de alimentação 2.1 kg / 4.6 lbs

Comprimento do cabo 2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície 6 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Lixar com folha de lixa 2.5 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 93 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 104 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Nº de pedido 600376000

EAN 4007430244611

Descrição

- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma 
ergonomia perfeita.
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% 
maior e binário 50% maior.
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção.
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utiliza-
dor e imediata continuação do trabalho.
- Proteção contra rearranque involuntário após corte de corrente.
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90º, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte.
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor.



Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Ferramentas > Ferramentas Elétricas > Rebarbadoras

2/2

REBARBADORA ANGULAR 900W W9-125

Equipamento standard

Punho adicional

Chave de pinos

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de aperto


