NORTON CLIPPER
EXTREME CG COMFORT
Taça de desbaste de baixa vibração

EXTREME CG COMFORT
A nova taça de desbaste Norton Clipper Extreme CG Comfort
foi especialmente desenvolvida para melhorar o conforto
e aumentar a segurança do utilizador, através da redução
das vibrações mãos-braços.
Inclui um anel de borracha que amortece a taça
para reduzir a vibração na máquina. Produzida
com a nossa tecnologia patenteada iHD, a sua
forma agressiva é eficiente e consegue taxas altas
de remoção de material em todos os materiais de
construção ao mesmo tempo que garante uma
longa duração.

MÁQUINAS

(mm)

ALTURA (mm)

TAÇA

FURO

SEGMENTO

125

24

22,23

4,5

Ø

(mm)

H/W(mm)

CÓD. SAP

Cód. EAN13

701846 02648

5450248 735106

A = 24mm*

*Altura total para Ø 125mm

Os baixos níveis de vibração que a taça de desbaste Norton Clipper CG Extreme Comfort consegue oferecer
melhoram o conforto do operador e reduzem o risco da síndrome de vibração mão-braço ou o sintoma de
“dedos brancos” associados a uma exposição prolongada às vibrações de mãos-braços.
De acordo com os regulamentos de Higiene e Segurança relativamente ao tempo de exposição máxima às
vibrações, os operadores podem trabalhar com a nova taça de desbaste Extreme CG Comfort até quatro vezes
mais tempo comparativamente com outras taças convencionais, graças ao seu desenho especial.
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CG Comfort

+
Mais conforto
Mais 4x tempo de exposição

+

MELHOR DESEMPENHO QUANDO UTILIZADA
COM A MÁQUINA CG125 NORTON CLIPPER
Utilize a taça Extreme CG Comfort com a máquina portátil
de desbaste CG125 Norton Clipper e melhore a sua exposição
às vibrações até 7x mais tempo.
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Extreme comfort
7x mais tempo de exposição

