
STILO GRAVOR

MARCARE IN ADANCIME PRIN MICROPERCUTII

Acest stilou electric cu design funcţional, este un instrument robust ce oferă
numeroase posibilitati de marcare sau de decorare. Designul ergonomic si 

buna repartiţie a maselor permite o excelenta prindere in mana. Gravura, profunda si 
durabila se face cu supleţe, fără efort, pe toate materialele inclusiv pe otelurile tratate 
la 65 HRC.

� Corp din ABS armat cu fibra de sticla -UL 94 VO ROUGE  Ø 60x185mm
� Greutatea : 440 g
� Tensiunea : 2 versiuni – monofazat 230 V

– joasa tensiune 12 V alternativ cu adaptor
de alimentare special STARFRAP intrare 230 V

� Clasa 2 (izolare dubla)
� Cablu de alimentare lungimea 1,4 m
� Întrerupător pornit / oprit
� Buton de reglaj a loviturilor cu reper (linie alba) indicând

o valoare medie sonora de 77-79 dBA in gol
� Mandrina FRAP’M® permitand montajul vârfului fara ajutorul vreunei scule
� Stiletul Ø 2 X 25 mm din carbura de tungsten, ascutit 60°la ambele

extremitati, de o foarte buna calitate permite o utilizare de
longa durata indiferent de materialul gravat. Inversarea stiletului,
prin simpla rotatie, evita necesitatea ascuţirii, ce ar întrerupe lucrul in curs.
DEMONTAJ: trageţi stiletul, fara efort, cu ajutorul unui cleşte.
REMONTAJ: plasaţi stiletul in mandrina, apoi declansati

clic prin apăsarea pe o suprafaţa
� In optiune : stilete din otel rapid HSS pentru gravura otelurilor inox

destinate industriilor aeronautice sau nucleare
� Viteza de oscilare: 6000 lovituri/min permiţând un marcaj clar si

precis in mod continuu
� Livrat in coffret amenajata si manşon de protecţie decorat

Conţinut : - 1 STARFRAP 230 echipat cu un stilet lunga durata
- 1 adaptor de alimentare (doar versiunea 12 v)

Masa totala : - version 230 V : 0.790 kg
- version   12 V : 1.630 kg

� Garantie : 1 an (fara demontarea aparatului de către utilizator)

RECOMANDARI

� Nu expuneţi aparatul la stropi de apa
� Este recomandat sa purtaţi  ochelari de protecţie pentru

gravura pe sticla si metale cementate. Pentru sticla, 
este preconizat  de a roti butonul de reglaj la minim.

� Acest aparat trebuie ţinut departe de accesul copiilor.

Ne rezervam dreptul de a aduce imbunatatiri si modificări  acestui material. Aceasta pagina nu are caracter  contractual
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