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SKORPIO E
DE AVANÇADA TECNOLOGIA SEM ESCOVAS

Ø  ORBITA 3mm

SKORPIO E - 3mm: a órbita de 3mm foi projetada 
para finalizar aplicações que utilizam o grão P320 e 
superiores. A órbita pequena, combinada com altas 
rotações e abrasivos adequados, oferece um 
acabamento de alta qualidade, perfeitamente 
preparado para tintas e outros revestimentos.

SKORPIO E - 6mm: a órbita de 6mm é ideal para 
criar a melhor combinação de remoção de materi-
ais / acabamento de superfície. A órbita de 6mm é 
20% mais eficiente do que a órbita tradicional de 
5mm, no mesmo tempo de trabalho, e, quando 
utilizando os abrasivos sugeridos entre P120 e 
P320, gera a mesma elevada qualidade no 
acabamento.

 

Ø  ORBITA 6mm 

DADOS TÉCNICOSONSAA

MODEL0 RX153A RX156A

Ø Orbita (mm) 3 6

Ø Prato (mm) 150 150

Rosca 5/16” 5/16”

Furação do prato MULTIFUROS MULTIFUROS

R.P.M 4000 ÷ 10000 4000 ÷ 10000

Controlo eletrónico de velocidade • •

Potência (W) 350 350

Classe de Isolamento I I

Peso (kg) 1.2 1.2

A nova SKORPIO E representa a primeira lixadeira elétrica roto-orbital RUPES utilizando a 
avançada tecnologia de motor sem escovas. O motor sem escovas, de alta eficiência, garante 
potência e desempenho para praticamente qualquer aplicação, mantendo a velocidade 
mesmo em condições de trabalhos pesados. A Skorpio E possui ergonomia otimizada o que 
a torna confortável e fácil de usar, enquanto o design inovador oferece incrível manobrabili-
dade e equilíbrio para garantir resultados de lixagem precisos e eficientes. SKORPIO E é 
também silenciosa, extremamente leve e com um baixo nível de vibração, maximizando o 
conforto do operador.



NOVO
PRATO FINO MULTIFUROS

Canais laterais de sistema de fluxo de ar

Descrição: Prato fino multifuros
Código: 981.600/5 (5/16”) - 981.500/5 (M8)

Diâmetro: 150mm (6”)

FLUXO DE AR

NOVO MOTOR 
ELÉTRICO 
SEM ESCOVAS
O design inovador do motor sem escovas é 
durável e privilegiadamente confiável. Bem 
projetado para trabalhar ao mais alto nível e 
com menos componentes do que as lixadeiras 
elétricas tradicionais, o motor SKORPIO E 
garante uma baixa manutenção, com revesti-
mento especialmente concebido para selar o 
motor e evitar danos, impedindo que a poeira 
entre no motor.

A furação mutifuros combinada com os 10 canais obtidos na lateral do prato fornece um excelente fluxo de ar o que 
proporciona o aumento da extração de pó durante a lixagem em superfícies horizontais e verticais. Garante uma melhor 
limpeza da área de trabalho e, por isso, melhores condições de trabalho. Dois dos canais laterais estão conectados 
diretamente ao furo central com a função de dissipar o calor durante a rotação do prato. Este novo modelo de prato foi 
projetado para obter um centro de gravidade baixo que garanta um melhor controle e precisão durante todas as fases 
do processo de lixagem.





SKORPIO E
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRALIZADA

Ideal para sistemas de 
aspiração externos



ERGONOMIA 
PERFEITA
Através de extensa 
pesquisa, a ergonomia 
da Skorpio E foi 
projetada para 
fornecer a melhor 
perícia e 
manobrabilidade ao 
utilizador. Com 
interface de desenho 
exclusivo, está 
projetada para permitir 
aos utilizadores a 
aplicação da máquina 
com uma ou duas 
mãos e em três 
diferentes posições.



PERFEITA ERGONOMIA
Com pega de borracha permitindo estabilidade e um 

manuseamento confortável durante a utilização.

SISTEMA ANTI-GIRATÓRIO
O fole de borracha impede a rotação 

livre do prato, assegurando uma 
aspiração eficaz do pó da lixagem.

NOVO PRATO MUTIFUROS
Projetado para aumentar a extração de pó 

em superfícies horizontais e verticais

ALAVANCA DE VELOCIDADES
A alavanca de velocidade variável fornece controle 
de precisão durante a utilização da ferramenta.

VISOR DE IGNIÇÃO
Perfeitamente visível e acessível para maior 
segurança e facilidade de utilização

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL
Para uma eficiente extração do pó da lixagem 
em coneção a um sistema de aspiração 
externa.

CONTROLE DE VELOCIDADES
Cinco velocidades de trabalho para melhor 
versatilidade e segurança.
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