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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 00021x 
Descrição: Lixadeira de palma roto-orbital HD 
 
 
Tipos: HD 98 ø 5 mm – Art. n.° 000214 
 HD 983 ø 2.4 mm – Art. n.° 000215 
                    
 
  

 

 

Especificaçao: 
Lixadeira de palma, roto-orbital 2.4 mm / 5 mm. Desenhada para lixar, com grãos finos, de pintura, 
madeira, betume, aparelhos, fibra de vidro, etc. Com ligação para a extração do pó. Garantia de 12 
meses. 
 
Acessórios: 
Padrão:   3680 – Evo – Prato para lixadeira MaxFlow 
   009942 – Óleo de máquinas 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Com ligação para a extração do pó 
 
Especificações técnicas: 
 
Pressão de ar 6 – 8 bar 
Consumo de ar Ca. 300 L/min.  
Rapidez 12.000 RPM 
Peso 950 gr. 
Diâmetro de lixa 5 mm (art. n.° 000214 – HD 98) e 2.4 mm (art. n.° 000215 – 

HD 983) 
Prato Evo – Prato para lixadeira MaxFlow 

- 
Productos relacionados da Hamach 
Código artigo: 010033 – Descrição: Prato lixadeira medio 150 mm 
Código artigo: 3683 – Descrição: Interface soft Evo - MaxFlow 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. É da responsabilidade do utilizador 
ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 
verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 
produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
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