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Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa
NTools PSM50 

CECHY:

NTools PSM50 to pneumatyczna miniszlifierka 
oscylacyjna. Dokładna i precyzyjna, doskonale 
nadaje się do: lekkiego szlifowania, usuwania 
nalotów lekiej rdzy, wygładzania szpachli  
oraz szlifowania starego lakieru.  
Znakomita do pracy w trudno dostępnych 
miejscach, takich jak: komora silnika, krawędzie 
maski, klapy i drzwi.

Maks. prędkość obrotowa 15000 obr./min.
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Ruch wibracyjno - rotacyjny  
ze skokiem 3 mm.

Niskie zużycie powietrza 52,95 l/min.

ZASTOSOWANIE:
• warsztaty blacharsko-lakiernicze,

• stolarnie i produkcja mebli,

• produkcja elementów lakierowanych.
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Budowa:

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa
NTools PSM50 

ZA
LE

TY DOSKONALE WYWAŻONA  
o minimalnych drganiach (dokładny szlif)

RUCH WIBRACYJNO-ROTACYJNY
ze skokiem 3 mm zwiększa wydajność szlifowania

WYDAJNY I NIEZAWODNY SILNIK  
o niskim zużyciu sprężonego powietrza -  
tylko 52,95 l/min

TYLNY WYLOT POWIETRZA  
W RĘKOJEŚCI  
nie powoduje zapylenia miejsca pracy

GŁOWICA ROBOCZA UMIESZCZONA 
POD KĄTEM 90O

TARCZA ROBOCZA NA RZEP,  
zapewniają współpracę z krążkami ściernymi  
o średncy 50 mm

APP Nr Nazwa produktu RPM Skok Ilość

139200N NTools PSM50 - Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, kątowa, d50 15000 3 mm 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Ruch wibracyjno  
- rotacyjny ze skokiem 3 mm

Zużycie powietrza 52,95 l/min

Ciśnienie robocze 6,3 bar

Max. prędkość obrotowa 15000 obr./min

Waga 0,71 kg

Głośność 87/97 dB (A)

Długość 168 mm (6,6")

Tarcza robocza (rzep i klej) 50 mm (2”)

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
• NTools PSM50 - Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, 
• tarcza robocza ⌀ 50 mm na rzep, gwint 5/16” (APP nr 150544),
• wtyczka szybkozłączki EURO 1/4”, gwint zewnętrzny,
• klucz płaski,
• olej do urządzeń pneumatycznych,
• instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

1 Zwarta, solidna konstrukcja
- wykonana jest z twardych najwyższej 
jakości materiałów odpornych na 
warunki warsztatowe.

2 Kompaktowa budowa
- niewielka budowa oraz niska waga 
zapewnia doskonały komfort pracy  
oraz dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc.

4 Zawór dławiący
- umożliwia płynną regulację 
prędkości roboczej  
w zakresie 0-15000 obr./min.

3 Blokada dźwigni włącznika 
- zabezpiecza przed przypadkowym 
włączeniem urządzenia 
i gwarantuje bezpieczeństwo 
podczas pracy.
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