
Small, torque resistant, solid and versatile.
Die-cast aluminium head for high stability !

Corundum on tear-resistant, woven backing. Sands metal, non-
ferrous metals, wood and plastics efficiently. 10 x 330mm.

NO 28 583   80 grit             5 pieces  
NO 28 582 120 grit             5 pieces 
NO 28 581 180 grit             5 pieces   

Belt sander BS/E

Replacement belts for BS/E

The head rotates through 60 °.

Technical data

220 – 240V. 100W. Belt size 10 x 330mm (usable sanding area 10 x 
110mm). Belt speed 225 – 450rpm. Length 350mm. Weight 650g. 
Insulated to class 2.
NO 28 536                                                                                    
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For shape finishing, mortising, fine polishing (flat surfaces). Also 

for de-burring metal, paint removal and fine finishing. 

Head of die-cast aluminium for high stability and precise ball bearing 
fitting. Main housing made of 
glass-fibre reinforced POLYA-
MIDE.
Variable (full wave) electronic 
speed control. The head rotates 
through 60°. Complete with 2 
off 80 and 2 off 180 grit belts. 

Safely stored in an attractive and extremely stable case made from 
high-grade polypropylene, as described on the left.

 

 PROXXON BSL 220/Eידנית עם זוית משתנה פרוקסון מכונת ליטוש : פריט תיאור

 פרוקסון/  PROXXON: יצרן

 BSL 220/E: דגם

 0806701: ט טלמיר"מק

  ידניותמכונות ליטוש / פוליש / מכונות ליטוש / כלי עבודה חשמליים : תרמיקום בא

 מ"טלמיר אלקטרוניקה בע: יבואן

 

 PROXXON 28581רצועות ליטוש פרוסון  5סט : פריט תיאור

 פרוקסון/  PROXXON: יצרן

 18582: דגם

 2955701: ט טלמיר"מק

  ידניותמכונות ליטוש אביזרים ל/ פוליש / מכונות ליטוש / כלי עבודה חשמליים : תרמיקום בא

 מ"טלמיר אלקטרוניקה בע: יבואן

 

 PROXXON 28582רצועות ליטוש פרוסון  5סט : פריט תיאור

 פרוקסון/  PROXXON: יצרן

 18581: דגם

 3955701: ט טלמיר"מק

  ידניותמכונות ליטוש אביזרים ל/ פוליש / מכונות ליטוש / כלי עבודה חשמליים : תרמיקום בא

 מ"טלמיר אלקטרוניקה בע: יבואן

 

 PROXXON 28583רצועות ליטוש פרוסון  5סט : פריט תיאור

 פרוקסון/  PROXXON: יצרן

 18582: דגם

 4955701: ט טלמיר"מק

  ידניותמכונות ליטוש אביזרים ל/ פוליש / מכונות ליטוש / כלי עבודה חשמליים : תרמיקום בא

 מ"טלמיר אלקטרוניקה בע: יבואן




