
• Mantenha sempre o produto no interior.
• Mantenha o produto num local seco e sem gelo.
• Retire a lâmina de corte do produto após a

utilização. Quando armazenar a lâmina de corte,
esta tem de estar seca.

Eliminação
Os símbolos no produto ou na respetiva embalagem
indicam que este produto não deve ser tratado como um
resíduo doméstico. Tem de ser enviado para uma
estação de reciclagem adequada para a recuperação de
equipamentos elétricos e eletrónicos.

Ao garantir que este produto é tratado corretamente,
pode ajudar a neutralizar o potencial impacto negativo

sobre o meio ambiente e as pessoas, que de outra
forma pode resultar da gestão incorreta dos resíduos
deste produto. Para informações mais detalhadas sobre
a reciclagem deste produto, contacte o seu município, o
serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja
onde adquiriu o produto.

Especificações técnicas

Especificações técnicas

Potência, kW 7,5

Tensão nominal, V 400

Corrente nominal, A 14

Fonte de alimentação Trifásica, 16 A CEE com fase in-
vertida

Diâmetro da lâmina - máx., mm 500

Profundidade de corte - máx., mm 190

A velocidade de rotação máxima do fuso (à rotação do motor de 2935 rpm), rpm 2435

Diâmetro da haste, mm 25,4

Diâmetro do flange da lâmina, mm 89

Peso nominal (desempacotado), kg 145

Peso operacional máximo, kg 175

Dimensões (C x L x A), mm 1180x560x1000

Massa lubrificante Massa lubrificante DIN 51825,
classe K2K-30 ou K3K-30

Tensão correta da correia, Hz 88-93
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Níveis acústicos

Emissões de ruído e vibração

Nível de potência sonora LWA (medido), dB (A) 28 105

Nível de potência sonora LWA (garantido), dB (A) 107

Nível de pressão sonora ao nível do ouvido do operador, dB(A) 29 83

Níveis de vibração ahv, m/s2, punho direito/punho esquerdo 30 1,9/1,6

Declaração de ruído e vibração
Estes valores declarados foram obtidos através de
testes laboratoriais de acordo com a diretiva ou as
normas indicadas e são adequados para comparação
com os valores declarados de outros produtos testados
de acordo com a mesma diretiva ou as mesmas
normas. Estes valores declarados não são adequados
para utilização em avaliações de risco e os valores
medidos em locais de trabalho individuais podem ser
superiores. Os valores de exposição reais e o risco de
danos sofridos por um utilizador individual são únicos e
dependem da forma como o utilizador trabalha, do
material onde o produto é utilizado, bem como do tempo
de exposição e da condição física do utilizador, e do
estado do produto.

28 Emissões de ruído para as imediações, medidas sob forma de potência sonora (LWA) em conformidade com
a diretiva da CE 2000/14/CE. A diferença entre a potência sonora garantida e medida é que a potência sono-
ra garantida inclui também a dispersão no resultado da medição e as variações entre diferentes máquinas do
mesmo modelo, de acordo com a diretiva 2000/14/CE.

29 Nível de ruído em conformidade com a norma EN 13862. Os dados comunicados relativamente ao nível de
pressão de ruído têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 2,5 dB (A)

30 Nível de vibração em conformidade com a norma EN 13862. Os dados comunicados relativamente ao nível
de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s2
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