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Az új Pro18 Voltos Akkus szalagcsiszoló az AEG-től nagy teljesítményt és 

kiemelkedő működési időt biztosít a profi iparosoknak, tökéletesen megtervezett 

kompakt kialakítással. 

Az első szénkefe nélküli motorral működő szalagos csiszoló a BHBS18-75BL gép 

lehetővé teszi a profi famegmunkálók számára - a bútor-asztalosoktól és ácsoktól az 

asztalosokig és restaurátorokig - hogy könnyebben és kevesebb idő alatt végezzék el a 

felületkezelési és befejezési munkákat. 

A 18 voltos szénkefe nélküli motor azt jelenti, hogy a csiszológép nagyobb 

teljesítményt és jobb hatásfokot biztosít, mint a rivális szénkefés gépek. A 

motor nagyon erős neodínium mágnes mezejének köszönhetően a 

csiszológép nagyobb nyomatékszinteket és akár 300 m/perc sebességeket 

képes létrehozni, könnyűvé téve a keményfákon végzett gyors csiszolási 

munkákat. A szénkefe nélküli motorok könnyebbek, kompaktabbak és 

gazdaságosabbak és akár 50 %-kal több működési időt biztosítanak. Az 

AEG Pro lítium ion akku páratlan hatékonyságával párosítva végeredmény 

az, hogy a csiszológép keményebben dolgozik hosszabb ideig.  
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A csiszológép teljesítményét és futásidejét tetszetős ergonómikus dizájn egészíti ki, amely kényelmet 

és könnyű használatot biztosít bármennyire kényelmetlen a munka. A csak 3 kg súlyú, könnyű, 

kompakt egység erőfeszítés nélkül használható az alkalmazások választékában, míg a karcsú 

motorháza megkönnyíti a függőleges felületek csiszolását. Mi több, a gép mikro-textúrás fogantyúja 

garantálja az iparosoknak a piacon lévő legjobb kezelhetőséget, míg a beépített töltésszint mérő 

mutatja, hogy mikor alacsony az energiaszint. 

A hat változtatható sebesség beállítás, 135 m/perc-nél kezdődően, azt jelenti, hogy a gép 

egyformán hasznos az alkalmazások meghatározott választékában, beleértve a puhafán végzett 

finom tisztító és festékeltávolító munkákat.   A 457 mm-es csiszoló magába foglal egy hajtószíj 

rendszert, ami lehetővé teszi a használó számára, hogy pontosan újra központosítsa a 

csiszolószalagot, még a gép futása alatt is, valamint egy szorítókart, amely megkönnyíti a gyors, 

könnyű és szerszámnélküli szalagcserét. Beépített DEK 26 porfelszívó rendszer biztosítja a 

pormentes munkakörnyezetet, és értékes időt takarít meg a munka utáni feltakarításnál.  Az 

eltávolítható porzsák könnyen üríthető és mosható.  

Az egység a legkeményebb munkahelyi körülményeknek való ellenállásra van tervezve, 

nagyon tartós burkolattal, amely teljes por elleni védelmet biztosít a motor és hajtómű 

számára.  A nagyon robosztus házzal ellátott Pro lítium ion akku beépített védelemmel 

rendelkezik túlterhelés és túlhevülés ellen. A Pro18 Voltos választék részét képező 

csiszológép csak a 35 gép egyike, melyet azonos akku rendszerrel lehet táplálni.   

A teljesítmény, működési idő és dizájn páratlan kombinációjával a BHBS18-75BL gép  

kötelező eszköz a profi famegmunkáló számára. 

 
 
 
 

 

MEGJEGYZÉSEK A SZERKESZTŐKNEK 
Az AEG POWERTOOLS 1898 óta lát el gépekkel profi szakembereket, és továbbra is 

azt ígéri, hogy a hagyományokból merítve izgalmas, nagy teljesítményű, innovatív 

munkavégzési megoldásokat szállít a mai és jövőbeni a profi iparosok számára. 

Alapítása óta az AEG POWERTOOLS vezető szerepet tölt be új termékek 

fejlesztésében. 1898-ban az első szállítható fúrógépek bevezetésével megszülettek 

a hordozható gépi szerszámok. Több, mint 100 évvel később az AEG még mindig 

innovatív, nagyteljesítményű megoldásokat kínál a profi használóknak… BÜSZKE 

MÚLT… IZGALMAS JÖVŐ… 

 


