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Perfeita para superfícies planas.
Condução fácil e simples da ferramenta

Pré-seleção do número de rotações e de cursos

Equilibragem anti-vibrações (VS) para não cansar / prejudicar saúde

O potente motor lamelar permite maior durabilidade

Dados técnicos

Pressão serv. (pres. circul.) (bar) 6 

Mobi. trabalho (min ¹) 14.000 

Curso de lixar (mm) 4 

Cons. ar em carga nominal (l/min) 310 

Sapata StickFix (mm) 93 x 175 

peso (kg) 1,5 

Âmbito de fornecimento PVP €* Ref.

LRS 93M
sapata para lixa StickFix 93 x 175, frasco de óleo de limpeza e lubrificante 
LFC 9022 (50 ml), em cx. papelão

514,00
632,22

 

 Lixas  

Para que o trabalho seja menos pesado  

para as mãos e articulações. A calibragem 

anti-vibrações (VS) reduz as vibrações  

e oscilações, em benefício do usuário e da 

máquina.

Acabamento de superfícies
Lixadora pneumática RUTSCHER LRS 93

*  Preço recomendado pelo fabricante. Os preços do agente comercial podem diferir. 
Sem IVA. 
IVA incluído.
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A comprida para as superfícies grandes.
Apesar do seu tamanho é leve e prática

Alto desbaste em superfícies grandes e lisas

Aspiração muito eficaz

Punho Softgrip

Dados técnicos

Pressão serv. (pres. circul.) (bar) 6 

Mobi. trabalho (min ¹) 14.000 

Curso de lixar (mm) 4 

Cons. ar em carga nominal (l/min) 390 

Sapata StickFix (mm) 80 x 400 

peso (kg) 2,1 

Âmbito de fornecimento PVP €* Ref.

sapata StickFix 80x400 mm (macia), frasco de óleo de limpeza e lubrificante 
LFC 9022 (50 ml), em cx. papelão

635,00
781,05

 

 Lixas  

Todas as RUTSCHER pneumáticas são fáceis 

de conduzir, seja com uma ou duas mãos. 

Com a LRS 400, o punho Softgripp, junta-

mente com o punho adicional, providencia 

a fixação adequada.

Acabamento de superfícies
Lixadora pneumática RUTSCHER LRS 400

*  Preço recomendado pelo fabricante. Os preços do agente comercial podem diferir. 
Sem IVA. 
IVA incluído.


