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BIGFOOT LH 19E
Polidora Angular

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Ø prato mm-in 125 - 5” / 150 - 6” / 165 - 6,5”

Potência Watt 1200

R.P.M. 450 - 1700

Peso kg 2,2

Regulador de Velocidades  •

Rosca  M14 

Com motor de elevado torque, design compacto, excelente ergonomia e de leve revestimento, a 
LH 19E é uma das polidoras rotativas mais competentes e maleáveis do mercado. O seu design 
leve e eficiente presta a solução mais perfeita em polimento, para uma variedade de indústrias, 
incluindo detalhe automóvel, reparação de colisões e acabamento, náutica e muito mais.



-

PEGA EM ARCO ANTI-VIBRATÓRIA

Uma inovadora pega em arco, permite aos utilizadores utilizar a 
polidora de forma segura, em diferentes ângulos, permitindo 
precisão e estabilidade durante o processo de polimento. O 
material de aderência suave e o design especial, absorve e 
dissipa a vibração, melhorando a comodidade do utilizador e 
protegendo as superfícies delicadas de possíveis danos. Incluída 
na polidora em kit standard.

PEGA LATERAL ANTI-VIBRATÓRIA

Uma pega lateral de aperto suave reduz a vibração durante o 
polimento, e proporciona um fácil controlo da polidora. 
Apresentando um novo design, e fabricado com materiais 
adequados à absorção e dissipação da vibração da máquina, a 
pega pode ser adicionada a cada lado do equipamento, 
dependendo da preferência do utilizador, e está incluído na 
polidora em kit Deluxe.

CABO ELÉTRICO DE 9 METROS

O novo cabo de 9mt Heavy Duty, robusto e resistente, está 
calibrado para gerar potência máxima na polidora para um 
funcionamento seguro e eficiente.
O cabo mais longo poupa tempo, deslocações e dissabores ao 
utilizador que não necessita usar cabos de extensão adicionais, 
ao polir em redor de um automóvel.

SELETOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADES

Um novo seletor variável de velocidades oferece a capacidade de 
ajustar as velocidades para aplicações específicas. O mostrador 
apresenta dígitos grandes, produz um clique para indicar a 
mudança de velocidade e está posicionado para fácil manusea-
mento durante o processo de polimento.

IGNIÇÃO PROGRESSIVA

Reforçando o nível de controlo, a LH19E inclui uma ignição 
progressiva. O gatilho atua como acelerador, permitindo que o 
utilizador controle as velocidades dentro da faixa disponível, 
para fornecer a desejada exata velocidade e rápido ajuste, 
conforme necessário, sem interrupção do processo de trabalho.
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