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 LD402 / LD 403 ALL IN ONE RH403S 

 Perfect afgestemd op ALL IN ONE
 Een nagenoeg stofvrij indringen en sleuven frezen dankzij klapbare kap
 Krachtige 2.300 W motor freest krachtig door het materiaal

  Elektronica – softstarter voor een geleidelijke aanloop, automatische uitschakeling bij te hoge 
temperatuur en overbelasting, optische signalering bij overbelasting door LED-indicator 

 Slanghouder met vergrendeling voorkomt dat de slang onbedoeld loskomt tijdens het frezen

 Instellen van de freesdiepte  zonder gereedschap, comfortabel, van 12 - 45 mm

 Spindelvergrendeling eenvoudig gereedschap wisselen

 Slanke constructie
 geringe afstand beschermkap diamantdoorslijpschijven voor nauwkeurig werken aan de rand tot 18 mm

 Gesloten kap optimale stromingsverhoudingen

 Duwende snede comfortabele handling

  Aansluitpunt afzuiging Ø 35 mm voor het direct aansluiten van een industriële stofzuiger van 
de stofklasse M

Uw voordelen

 1x muurfreesmachine RH403S
  1x diamantdoorslijpschijf LD403 ALL IN ONE 

(voor 20 en 25 mm holle buizen)
 2x afstandsringen 11 mm voor LD403
 2x afstandsringen 17 mm voor LD402
 1x robuuste machinekoffer van metaal
 1x bedieningsinstructies & veiligheidsinstructies 

 algemeen
Afstandsringen voor de gebruikmaking van enkele schijven en 
uitbreekgereedschap in een uitbreidingsset te verkrijgen

 Opgenomen vermogen: 2.300 W
 Nominale spanning: 230 V ~
 Nominaal toerental: 4.300 min-1
 Toerental onbelast: 7.500 min-1
 Schijfdiameter: 150 mm
 Schijfopname: Ø 22,2 mm
 Max. sleufdiepte: 45 mm
 Gewicht: 7,1 kg

Technische gegevens: Levering:

 RH403S     

Benaming Productcategorie

Muurfreesmachine RH403S 1 304014 SON

Uitbreidingsset RH403S 1 304015 SON

vanaf 01.06.2017

LD402 ALL IN ONE 

125 x 7,0 x 18,0 x 22,23 1 303670
150 x 7,0 x 18,0 x 22,23 1 303671

 Onze aanbevelingen voor wat betreft machines in combinatie 
met geschikte muurfreesschijven vindt u in het web onder 
www.schlauschleifen.de
Min. vereist vermogen van de machine: 
Ø125mm - 1.800 W / Ø 150 mm - 2.200 W
Niet geschikt voor gebruik op haakse slijpers .

De ALL IN ONE maakt het snel en comfortabel frezen van muursleuven in diverse (tevens gewapende) materi-
alen van steen mogelijk. Dankzij het  clevere systeem bestaande uit gekruist aangebrachte segmenten kunnen 
nu voor het eerst uiterst nauwkeurige muursleuven worden gemaakt waarbij het materiaal zuiver en volledig 
uit de sleuf wordt verwijderd.  Het moeizaam uitbreken van het middenstuk vervalt. Het krachtige, lasergelaste 
schijfsysteem ALL IN ONE slijpt agressief door en heeft een lange technische levensduur.
 

LD403 ALL IN ONE 

125 x 7,0 x 28,5 x 22,23 1 303621
150 x 7,0 x 28,5 x 22,23 1 303622

Muursleufclip

OMEGA type A (LD402) 100 303673

OMEGA type B (LD403) 100 303625
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Materiaalgeschiktheid

Beton gewapend

Wasbeton

Beton

Bouwmaterialen / bakstenen / chamottestenen
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RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com 
Tel. +49 2636 920 -400 · kosteloos faxnr. (DE) +49 800 6645394
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ZEER ECONOMISCH 
reeds na 435 meter 
of 37 werkuren*

BĲ NA 50% SNELLER KLAAR 
MET SLEUVEN FREZEN
DE UNIEKE COMBINATIE VAN MACHINE 
EN DIAMANTDOORSLĲ PSCHĲ F

Nooit meer hakken en breken! Uiterst nauwkeurig frezen zonder extra nabewerking.
Het Rhodius ALL IN ONE diamantschĳ fsysteem voert dankzĳ  de unieke constructie bestaande uit gekruist aangebrachte diamant-
segmenten beide stappen tegelĳ kertĳ d uit, het materiaal wordt daarbĳ  naar buiten afgevoerd. Dankzĳ  dit werkingsprincipe wordt 
bovendien het snel verstoppen van de schĳ f voorkomen! 

Het resultaat:
Een uiterst nauwkeurige sleuf zonder extra nabewerking, omdat het materiaal snel, schoon en volledig wordt verwĳ derd.

4 uur

8 uur

gebruikelĳ k 
sleuven frezen

RH403S + 
All in One

FrezenSleuf snĳ den

Hakken en breken

Opvegen

Tĳ d

46% 
tĳ dsbesparing

203,30 €*
kostenbesparing per 100 m 

*Werktijd: 8 uur/100 m – 
Arbeidsloon: 55 € netto/uur

„Met de ALL IN ONE maken wĳ  effectiever, 
schoner en met minder moeite muursleuven, 
of het nu in beton, kalkzandsteen of Ytong is. 
Dat bespaart ons tĳ d en medewerkers, welke 
ik ergens anders nodig heb en kan inzetten.”

Andreas Brück, SL Elektro GmbH & Co. KG

 RH403S MUURFREESMACHINE  ALL IN ONE

Klapbare kap voor het verminderen van 
de stofontwikkeling

Moeiteloos gereedschap wisselen dankzĳ  
een gedeelde veiligheids-spindel en exact 
passende afstandsringen

Flexibele veiligheidskabelKrachtige en voor het werk robuuste 
2.300 W motor

Eenvoudig, traploos instellen van de 
sleufdiepte tot en met 45 mm

Ergonomische handgreep 
met schakelaar

Slanghouder ten behoeve van een veilige 
bevestiging van de stofzuigerslang


