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• Permite diferentes angulações do cabo;
 - Ideal para acabamentos finos
 - Acesso a pontos difíceis
• Leve, ergonômica e de fácil acionamento.
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Importante:

• Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na 
entrada de ar;
• Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de 
uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por 
minuto;
• Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
• Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar 
niples e engates rápidos de alta vazão;
• Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização 
de uma mangueira de ar com 3/8” (10mm) de diâmetro 
interno e no máximo 8 metros de comprimento para 
cada equipamento.
• Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta 
vazão e mangueira espiral de 3/8” com 8 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min) 6 / 171

Pressão de trabalho (Bar / psi) 6.2 / 90

Velocidade livre (rpm) 16.000

Diâmetro da Cinta (pol/mm) 0,4 x 13” / 10 x 330

Aplicações

Indicado para lixar e nivelar ferragens, rebarbas, 
saliências e soldas em superfícies restritas e de difícil 
acesso. Utilizada em diversos setores da indústria 
para preparo e acabamento de peças a serem 
polidas.

Acessórios
O equipamento vem acompanhado de:

- 1 chave Allen para troca e regulagem da lixa
- 3 lixas cinta nos grãos 80/100/120

SGT-0392 - LIXADEIRA DE CINTA 20x520mm
SGT-0391 - LIXADEIRA DE CINTA 10x330mm
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Entrada de ar (pol) 1/4" NPT

Mangueira de ar (pol/mm) 3/8” / 10

Dimensões (C x L) (mm) 310 x 90

Peso (kg) 1,100

7 / 198

6.2 / 90

16.000

0,8 x 20,5” / 20 x 520

1/4" NPT

3/8” / 10

370 x 108

1,100
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