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Cu]ite de rindeluit

Cod

Cu]ite reversibile HM

(2 buc.) 6.30282

(de schimb)

Set cu]ite model rustic 6.30565

con]ine 2 cu]ite reversibile HS (HSS)

[lefuite ondulat, 

2 rigle de fixare [i cheie hexagonal`

de 2 mm

pentru acestea:

Cu]ite de rindeluit reversibile HS (HSS)

(2 buc.) [lefuite ondulat 6.30566

(f`r` rigle de fixare) (de schimb)

Accesorii

Cod

Sac colector rumegu[ 6.30888

pentru colectat cantit`]i mici 

de rumegu[ 

Suport inferior 6.31598

pentru utilizare sta]ionar`

a rindelei (ca abricht)

pentru acesta:

Brid` de fixare 6.27107

Suportul inferior poate fi fixat 

cu 2 astfel de bride pe bancul de lucru

Instala]ie de abricht [i rindeluit de grosime 6.31510

ca abricht:

L`]ime util` de lucru 82 mm

ca rindea de grosime:

|n`l]ime de trecere max. 80 mm

L`]ime de trecere 80 mm

pentru acesta:

|ntrerup`tor cu releu de protec]ie 6.31511

Lad` de transport din tabl`

pentru Ho 0882 6.31382

pentru Ho E 0983 6.31394

Rindeaua Ho E 0983 poate fi a[ezat` în lada de transport 

6.31394 pentru schimbarea sau \ntoarcerea cu]itelor

pentru Ho 0882:

Suport de ghidaj rabatabil 6.30991

Poate fi \nclinat pân` la 45° spre exterior pentru frez`ri oblice

(în dotarea normal` a rindelei Hobels Ho E 0983)

RINDELE

DOT~RI SPECIFICE

� Cu]ite de rindeluit HM

� Schimbare simpl` a cu]itelor prin sistemul caset`

� Reglare continu` a adâncimii de rindeluire [i f`l]uire

� Talp` rindea frezat` din aluminiu turnat

� {ant V în partea anterioar` a t`lpii pentru ghidaj

� Posibilitate de conectare la aspirator

� Brid` cu arc la talpa ma[inii pentru sprijinit în pauzele de lucru

Ho 0882 Ho E 0983 

Rindea
de 800 W 
Ho 0882 

Rindea de 900 W
cu bloc electronic 

Ho E 0983 

Caracteristici speciale

� Comod` [i compact` 

(nu mai mare decât o

rindea de mân`)

•

� Bloc electronic (C)

Constamatic rindeluit

uniform

•

� Tura]ie redus` pentru

diminuarea zgomotului la

mers în gol

•

� Suportul de ghidare se

inclin` pân` la 45° pentru

rindeluire oblic`

•

•

� {tu] de aspira]ie rotativ •

Date tehnice

L`]ime de rindeluire 82 mm 82 mm

0 - 3 mm 0 - 3 mm

Adâncime de f`l]uire max. 23 mm 20 mm

Tura]ie la mers în gol 12.000 rot/min 12.000 rot/min

Consum nominal 800 W 900 W

Putere debitat` 430 W 480 W

Tura]ie la sarcina nominal` 8.200 rot/min 11.000 rot/min

Lungime talp` rindea 290 mm 250 mm

Greutate f`r` cablu electric 3,3 kg 3,1 kg

Dotare standard Cu]ite reversibile

HM, suport ghidaj,

limitator adâncime

de f`l]uire, [tu]

aspira]ie, cheie

hexagonal`

Cu]ite reversibile

HM, suport ghidaj

rabatabil limitator

adâncime de

f`l]uire, cheie

haxagonal`

Tip Ho 0882 Ho E 0983 

Cod 6.00882 6.00983

� Evacuare rumegu[ spre stânga

sau dreapta (reglabil)

Adâncime de rindeluire reglabil`


