
 

APP Nr 139352P

Pneumatyczna szlifierka szczotkowa do usuwania rdzy i naklejek
NTools PSRN 2

CECHY:

NTools PSRN 2 to uniwersalna, pneumatyczna szlifierka 
szczotkowa przeznaczona do usuwania szczeliw i 
uszczelniaczy, starych mas natryskowych chroniących 
podwozie i nadkola, lakieru i podkładu. Stosując 
odpowiednie elementy robocze można usuwać korozję 
we wżerach, rdzę nalotową oraz folię samoprzylepną, 
samoprzylepne taśmy ozdobne i naklejki reklamowe.

Szlifierka zapewnia szybką i dokładną obróbkę w 
narożnikach i na krawędziach oraz na powierzchniach 
zawierających przetłoczenia, zgrzewy punktowe, nity, 
śruby itp.

zawór dławiący umożliwiający ustawienie 
optymalnej prędkości roboczej w zakresie  
0-4000 obr./min

Zgodność urządzenia z europejskimi  
standardami zapewnia oznaczenie CE

zużycie powietrza - 142 l/min, 
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Budowa:

5 731 4 8

Pneumatyczna szlifierka szczotkowa do usuwania rdzy i naklejek

NTools PSRN 2 

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

1 Uchwyt boczny
zapewnia precyzyjne  
prowadzenie szlifierki

4 Zawór dławiący
umożliwia płynną regulację  
prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min.

7 Dźwignia włącznika  
wyposażona w blokadę
zabezpiecza przed przypadkowym
włączeniem urządzenia.

8 Wtyczka 
szybkozłączki
Rectus typ 26, 
1/4” (gwint zewn.)

3 Osłona elementu roboczego
gwarantuje bezpieczeństwo  
podczas pracy.

5 Wymienne elementy robocze
szczotki taśmowe druciane, dysk ścierny,  
krążek z twardego kauczuku.
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W skład zestawu wchodzą:

szlifierka pneumatyczna
szczotka taśmowa metalowa, zgrub-
na: szer. 23 mm; ⌀103 mm; drut 0,7 
mm (APP nr 139933)

szczotka taśmowa metalowa,  
wykończeniowa: szer. 23 mm; ⌀103 
mm; drut 0,5 mm (APP nr 139935)

dysk ścierny 100 mm z adapterem 
średnica zewn. ⌀103 mm, średnica 
wewn. ⌀30 mm  
(APP nr 139931)

krążek do usuwania taśm i naklejek  
ze złączem, średnica zewn. ⌀103 
mm, średnica wewn. ⌀30 mm  
(APP nr 139930)

walizka z tworzywa sztucznego klucz płaski złącze przejściowe z gwintu 5/16”  
- 24 zwoje na gwint M4 x1

wtyczka szybkozłączki 1/4” imbus

NTools PSRN 2
Pneumatyczna szlifierka szczotkowa do usuwania rdzy i naklejek



17.02.2023
APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl PL

Dane techniczne:

Pneumatyczna szlifierka szczotkowa do usuwania rdzy i naklejek

NTools PSRN 2

Elementy oczyszczone za pomocą szczotek taśmowych, łatwo dopasowujących się do krawędzi i konturów, wyglądają jak po piaskowaniu a oczyszczona 
powierzchnia nie ulega zdeformowaniu.  

Metoda szczotkowa w porównaniu do pracy z tradycyjnym krążkami ściernymi osiąga dużo wyższą wydajność w przeliczeniu na powierzchnię.

APP Nr Nazwa produktu RPM Ilość

139352P NTools PSRN 2 - Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek 0-4000 1

PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW
zawór dławiący umożliwia ustawienie optymalnej prędkości roboczej w zakresie 0-4000 obr./min.

DUŻY ZAKRES AKCESORIÓW ROBOCZYCH 
• druciane szczotki taśmowe • dysk ścierny  • krążek z twardego kauczuku

pozwalają na usuwanie starych powłok lakieru, warstw korozji, mas natryskowych i uszczelniających, taśm i naklejek  
oraz pozostałości kleju po naklejkach i emblematach.

NTools Nr 139352P 
Pneumatyczna szlifierka do usuwania rdzy i naklejek

Ciśnienie robocze 6,2 bar Przyłącze powietrza 1,4”

Zużycie powietrza 142 l/min Poziom hałasu 104,1 dB(A)

Obroty 4000 obr/min Poziom wibracji 1,8 m/s2

Moc 373/0,5 kW/HP Waga 1,4 kg

Zgodność urządzenia z wymogami Rady Bezpieczeństwa z Czerwca 1989 roku dotyczącymi urządzeń mechanicznych:
89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC , 2006/42/EC; ISO 8862-1 - Pomiar wibracji; PNEUROP 8N-1 – Poziom ciśnienia akustycznego

ZASTOSOWANIE:
• warsztaty blacharsko-lakiernicze
• stacje demontażu pojazdów
• wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba obróbki elementów metalowych
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Części pasujące do szlifierki NTools PSRN2:

APP nr 139933 APP nr 139934 APP nr 139935 APP nr 139930 APP nr 139931


