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R-PAG18-PV
POLIZOR UNGHIULAR  
R-PAG18-PV-XL2 PE 
ACUMULATOR LI-ION DE 18VRawlGRINDER

Polizorul unghiular pe acumulator PAG18-PV-XL2 este alternativa 
perfectă la sculele tradiționale alimentate cu fir. Acumulatorul de 
18V, RawlBattery, este interschimbabil cu toate uneltele din seria 
Rawlplug 18V, ceea ce crește utilitatea acestuia.

Oțel

Oțel inoxidabil

Materiale ceramice

MATERIALE DE BAZĂ 

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII 
Sistemul electronic de frânare a motorului oprește discul 
imediat ce polizorul unghiular este oprit, oferind o protecție 
suplimentară

Întrerupătorul de siguranță previne pornirea neintenționată 
a uneltei

Motorul puternic fără perii asigură o eficiență ridicată și 
crește durata de viață a sculei

Controlul vitezei de rotație facilitează selectarea 
parametrilor de funcționare corespunzători, în funcție de 
accesoriile utilizate

Pornirea soft sporește comfortul la utilizare

Angrenajul este produs din oțel de înaltă calitate, ceea ce se 
traduce prin durabilitatea dispozitivului

Mânerul cauciucat, cu un design ergonomic, asigură o 
prindere mai bună, crește aderența și confortul de muncă

Cei doi acumulatori Li-Ion de 5.0 Ah combinați cu încărcătorul 
rapid (50 min) inclus în set garantează funcționarea neîntreruptă

Beton

Cărămidă

Lemn
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Construcții din lemn: șlefuirea/decojirea lemnului

Șlefuirea și tăierea în materiale din oțel și oțel 
carbon

Șlefuirea și tăierea betonului sau a prefabricatelor

 Polizorul unghiular R-PAG18-PV-XL2 are o construcție sofisticată și durabilă, rezistentă la praf 
și lucrări pe termen lung. Cei doi acumulatori și încărcătorul de 50 de minute incluse în set 
garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

INFORMAȚII PRODUS  

APLICAȚII  

Index Tip motor

Tensiune 
alimentare

Diametru disc
Capacitate 
acumulator

Viteză  
de rotație Oprire rapidă

Greutate fără 
acumulator

Greutate cu 
acumulator

 [V] [mm] [Ah] [rpm] [kg] [kg]

RawlGrinder  
R-PAG18-PV-XL2

fără perii 18 125 5.0 4500/6000/9000 Da 2.5 3.15

POLIZOR UNGHIULAR  
R-PAG18-PV-XL2 PE ACUMULATOR LI-ION DE 18V RawlGrinder R-PAG18-PV-XL2
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Disc diamantat Turbo Extreme 
RT-DDT-125

Disc diamantat standard  
RT-DDB-125

Disc diamantat Ultra Subțire  
RT-DDC-125

Disc diamantat Multi  
RT-DDE

Disc diamantat Turbo Extreme 
pentru tăiere în beton armat și 
alte materiale dure

Disc diamantat standard 
pentru tăiere în beton și alte 
materiale

Disc diamantat Ultra Subțire 
pentru tăiere în plăci ceramice, 
gresie, faianță și marmură

Disc diamantat Multi pentru 
tăiere în diverse materiale, inc-
lusiv aluminiu, cupru și plastic

Disc abraziv performant pen-
tru tăiere în oțel  
RT-CDM-125/1

Disc abraziv pentru tăiere în 
oțel inoxidabil  
RT-CDI-125/1

Disc abraziv performant pen-
tru tăiere în piatra   
RT-CDS

Disc casetat de șlefuit 
premium  
RT-FDI

Disc abraziv pentru tăiere în 
oțel

Disc abraziv performant pen-
tru tăiere în oțel inoxidabil

Disc abraziv de înaltă perfor-
manță pentru tăierea pietrei

Disc casetat de șlefuit 
premium pentru oțel și oțel 
inoxidabil

IndexIndex UnealtăUnealtă

Acumulatori  Acumulatori  
Li-Ion Li-Ion 

R-BAT-185001 R-BAT-185001 
[5.0 Ah][5.0 Ah]

Cutie  Cutie  
R-RC-4414R-RC-4414

Pachet Pachet 
[cutie][cutie]

Încărcător Încărcător 
rapid 6.5 A rapid 6.5 A 

R-CHR-186501R-CHR-186501

Instrucțiuni de Instrucțiuni de 
utilizareutilizare

Mănuși de Mănuși de 
protecțieprotecție

Codul EANCodul EAN

RAWLGRINDER  
R-PAG18-PV

R-PAG18-PV-XL2 1 2 1 - 1 1 1 5906675506241

R-PAG18-PV-S 1 - 1 - - 1 - 5906675506173

R-PAG18-PV-XS 1 - - 1 - 1 - 5906675506111

OFERTĂ  

PRODUSE ASOCIATE  

RawlGrinder R-PAG18-PV-XL2POLIZOR UNGHIULAR  
R-PAG18-PV-XL2 PE ACUMULATOR LI-ION DE 18V


