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WEF 15-150 QUICK 
POLIZOR UNGHIULAR CU CAP PLAT 

 
 
 

 
 

 
• Capul plat permite utilizarea aparatului până la unghiuri de 39˚; 

• Design ce permite înlăturarea zgurei, ruginei sau a vopselelor din spaţii 
foarte înguste; 

• Adâncime maximă de tăiere prin intermediul unui disc cu diam. de 150 mm; 
• Noul motor Metabo Marathon, ce este în așteptarea brevetului, cu un cuplu 

de până la 50% mai mare și o capacitate de suprasarcină de până la 20% 
mai mare pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului și o durată de viață 
mai mare; 

• Funcţionare la turaţie aproximativ constantă şi în sarcină, datorită sistemului 
„Tacho-Constamatic (TC) – Full Wave Electronics;“ 

• Sistem Metabo Quick pentru schimbarea discului, fără scule, cu ajutorul unei 
piuliţe de blocare rapidă; 

• Apărătoare disc reglabilă foarte uşor fără scule, cu rezistență la deformare; 

• Sistem electronic de oprire a motorului în cazul blocării discului pentru 
utilizare în siguranţă; 

• Protecţie la suprasarcină; 
• Pornire electronică Soft-Start; 
• Apărătoarea discului poate fi deșurubată, rotită în trepte de 90° și remontată 

pentru funcționarea sau tăierea cu mâna stângă; 
• Perii din carbon cu oprire automată la uzură.  
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 Diametru disc Ø:  150 mm 
 Cuplu:  3,9 Nm 

 Turaţie  9.600 /min 
 Putere motor:  1.550 W 

 Tensiune de alimentare:  230 V / 50 Hz 
 Filet ax: M 14 
 Masă (fără cablu de alimentare): 2,7 kg 

 

Dotare standard 
Apărătoare, 1 disc lamelar rabatabil, pentru polizat, Super Convex 
(125mm; P60), 1 disc lamelar pentru rectificat, Super FKS 60 (150x4mm; 

P60), flanşă de suport interior, buton de ajustare rapidă, mâner lateral 
Metabo VibraTech (MTV). 
 


