
Moto esmeril de uso industrial adequado a norma NR12 dimensionado para 
afiar ferramentas, arredondar cantos, retirar rebarbas entre outras aplicações. 
Base (coluna) fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó resis-
tente a corrosão, motor de alto torque com velocidade de  1800 RPM e conjun-
to de desbaste com dois rebolos. Guarnições de proteção do rebolo com apoio 
para ferramentas e com pintura padrão indicando partes móveis. Carenagem 
com aletas em PETG para proteger o operador de fagulhas e com iluminação 
LED acima de cada rebolo para facilitar a visualização. Possui botão de emer-
gência monitorado tipo cogumelo padrão ABNT, botão RESET  luminoso na 
cor padrão azul, botão de liga e desliga com indicação luminosa, botão de liga 
e desliga a luz independente, chave geral rotativa com travamento por cadea-
do e sinaleiro luminoso que indica se o equipamento está energizado. Coman-
do do painel em baixa tenção 24V, contatores redundantes e  sistema de freio 
eletromagnético dos rebolos com parada automática até 03 segundos após o 
desligamento, atendendo assim as exigências da NR12. 

 Motor de alto  torque  fabrica-
do conforme norma de alta 
eficiência energética  da 
ABNT  com pintura padrão; 

 Rotação de trabalho do motor 
de  1.800 RPM; 

 Toda estrutura em aço trata-
do e  protegida com pintura 
eletrostática a pó resistente a 
corrosão;  

 Sistema de proteção contra 
curto circuito; 

 Botão de emergência monito-
rado tipo cogumelo padrão 
ABNT; 

 Botão RESET; 

 Chave rotativa com sistema 
de travamento por cadeado; 

 Guarnições de proteção do 
rebolo em alumínio fundido e 
com pintura padrão indican-
do partes móveis; 

 Apoio para ferramentas ; 

 Sistema de freio eletromagné-
tico dos rebolos com parada 
automática até 03 segundos 
após o desligamento; 

 Carenagem com aletas em  
PETG para proteger o opera-
dor da fagulhas geradas pelo 
processo de desbaste; 

 Iluminação em LED integra-
do a carenagem bem acima de 
cada rebolo para facilitar a 
visualização; 

 12 (doze) meses de garantia.                                        
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MOTO ESMERIL NR12 

DIMENSÕES 

LARGURA 690 mm 

PROFUNDIDADE 410 mm 

ALTURA 1230 mm 

Este equipamento atende as normas: 

* Equipamento com potência maior, consulte-nos. 

Capota basculante 

* Fotos apenas ilustrativas, a configuração do 

equipamento pode sofrer algumas alterações sem 

comprometer seu funcionamento. 
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ACOMPANHA O EQUIPAMENTO 
POTÊNCIA REBOLO GRÃOS 

3CV Ø12” X 1 1/2” furo 1 1/2”  80 e 120 

Possui duto para acoplar 

exaustor 

Trava magnética 

Elétrica adequada a NR10 e 12 


