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Az új Pro18 voltos szénkefe nélküli élmaró gép az AEG-től kiemelkedő teljesítményt
és tökéletes ergonómiát kínál az akkus használat hozzáadott kényelmével és
komfortjával együtt
A piacon első akkus szélmaró gép, a BOF18BL lehetővé teszi az iparosok számára – az ácsoktól
és konyhaberendezés szerelőktől a színpadépítőkig és asztalosokig – hogy hibátlan befejező
műveleteket végezzenek fán – gyorsan és könnyen, csak egy kéz használatával.
A könnyű és kompakt 18 voltos szénkefe nélküli motornak köszönhetően, a BOF18BL több
teljesítményt és nagyobb hatékonyságot biztosít, mint bármely más szénkefés egység. A motor
ultraerős neodínium mágnes mezeje azt jelenti, hogy gép 25 000 1/perc fordulatszámra képes, míg a
hét fordulatszám beállítás lehetővé teszi az iparos számára a feladathoz való problémamentes
alkalmazkodást, hogy megküzdjön az alkalmazások választékával bármilyen fatípusnál. A
szuperhosszú ideig tartó Pro lítium Ion akkuval harmonikusan együttműködő motor fokozott
hatékonysága azt jelenti, hogy a gép több működési időt és javított hatékonyságot kínál a profi
használójának. Töltésszintjelző mutatja Amikor végül az akku lemerülő állapotba kerül.
A szénkefe nélküli motor előnyeit kiegészíti egy ergonómikus dizájn, amely

AZ AEG BEMUTETJA A VILÁG ELSŐ:
AKKUS ÉLMARÓ GÉPÉT
tökéletesen optimalizálva van az egykezes művelethez. A csak 1.6 kg súlyú és 120 mm hosszúságú
marógépet karcsú markolat jellemzi a könnyű egykezes művelet elősegítésére. A tökéletes pontosságú
mélységállító lehetővé teszi a használó számára, hogy 0-35 mm tartományban változtassa a marási
mélységet az alkalmazásnak és a fának megfelelően, valamint egy LED lámpa mindig biztosítja a
munkaterület jó láthatóságát. Az akkus hordozhatóság előnyeivel együtt, ezek a tervezési jellemzők
ideálissá teszik a BOF18BL gépet profi használó által végzett precíziós szegélymarásra, könnyű
mintakészítésre, horonymarásra és gravírozásra.
A gép két befogópatronnal rendelkezik, hogy kompatibilis legyen a 6mm és 6.35 mm-es
szerszámszárakkal, ami azt jelenti, hogy a piacon lévő leggyakoribb tartozékok és az Ön meglévő
szerszámai teljes támogatást kapnak. A gyors és egyszerű marószerszám cseréket orsózár és
zárócsap biztosítja. A BOF18BL-0 gépet a legkeményebb munkaterületi körülmények elviselésére
terveztük. A nagyon ellenálló magnézium alap, ill. test teljes védelmet biztosít a mindennapi kopás
és elhasználódás ellen, míg a Pro Lítium Ion akku robosztus gumibevonatú házban elhelyezve védi
a használót a túlterhelés és túlhevülés veszélyei ellen. Az akku egyéni cellafelügyelet védelmet
biztosít a töltés és kisülés fázisai alatt. A Pro18 voltos termékválaszték részeként a marógép a több,
mint 35 gép egyike, amely ugyanazzal az akku rendszerrel táplálható.
A 18 voltos teljesítménnyel, tökéletes ergonómiával és akkus kényelemmel ellátva a BOF18BL a
tökéletes gép bármilyen iparosnak, aki gyors és precíz befejező famegmunkálási módszert keres.

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…

