
ENESKAmobile
De volgende mogelijkheden 
van handstukken biedt 
de eneska mobiel accu 
systeem set flex.

NIEUW!
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Mobiel polijstsysteem

ENESKAmobile
Het handzame accu-polijstsysteem ENESKAmobile is de ideale tool voor de insteller of gereedschapsmaker – eender waar u wenst te slijpen, te polijsten, te 
frezen of af te bramen. Robuust en schokbestendig is het op elke werkplek, ver weg van de werkbank, bruikbaar.

Door de mogelijkheid van het gebruik met alle ENESKAmicro-compatibele motoren, handstukken en vijlmachines is dit mobiele apparaat extreem veelzijdig. Bovendien is 
het krachtig en volhardend. Omdat de accu’s afzonderlijk oplaadbaar zijn, is gegarandeerd dat er zonder pauzes gewerkt wordt. Met een accu-inschakelduur tot maar liefst 
3 uur bij maximale belasting, een draaimoment van max. 6,5 N cm en 40.000 1/min biedt het duidelijk meer gebruiksmogelijkheden dan traditionele soortgelijke apparaten.

Het toerental is traploos instelbaar van 2.000 tot 40.000 toeren/minuut. Linker en rechter rotatie zijn bij dit eenhandig te bedienen apparaat ook een van-
zelfsprekendheid.

Highlights:
• extreem veelzijdig door de aansluiting van alle ENESKAmicro motoren (BLDC), handstukken en vijlmachines
• ergonomische hantering door start-/stopfunctie direct aan de motor, licht bedieningsapparaat en zakvriendelijke behuizing
• hoogwaardige li-ion-accu’s
• geen hinderlijke wachttijden bij het opladen van de accu’s, omdat ze vervangen en afzonderlijk opgeladen kunnen worden
• borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)
• draaiing naar rechts/links
• accupeil- en temperatuurcontrole
• digitale besturingsinrichting met beschermend uitschakelmechanisme
• hoog draaimoment met max. 6,5 N cm aan de motoras

ENESKAmobile

bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKAmobile batterijsysteem, besturingseenheid

Technische gegevens
toerental: 2.000 – 40.000 1/min (traploos)
batterij: Li-Ion, 14,8 V
batterij vervangbaar: ja
batterijcapaciteit: 3.000 mAh
vermogen: 44,4 Wh
bedrijfstijd: tot 3 uur 
laadtijd: 2,5 uur voor 80 % + 0,5 uur voor 100 %
afmetingen (B x H x D): 176 x 103 x 49 mm
gewicht (zonder batterij): 200 g
gewicht (met batterij): 480 g

0 012 301 790,00 €

Toebehoren / Onderdelen

bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKAmobile batterijsysteem, acculader

•  ENESKAmobile oplader inclusief voeding 
(alleen voeding bestelnr. 2 112 203)

• LED-indicator voor laadniveau
• „Clip-In“ functie voor joke-batterijpakket
• afmetingen (b x h x d): 176 x 103 x 42 mm
• gewicht: 200 g

0 012 302 150,00 €

ENESKAmobile batterijsysteem, vervangingsbatterijpakket

• Li-ion 14,8 V
• 3.000 mAh
• 44,4 Wh
• LG 41SP
• „Clip-In“-functie voor grap ENESKAmobile oplader
• CE gekeurd
• afmetingen (b x h x d): 100 x 103 x 36 mm
• gewicht: 280 g

0 012 303 89,00 €

ENESKAmobile batterijsysteem, kunststof koffer incl. schuiminleg

Kunststof koffer met schuimrubberen inzetstuk voor:
• ENESKAmobile besturingseenheid inclusief batterij
• ENESKAmobile oplader met stroomvoorziening
• 2 extra batterijsleuven
•  handstuk uit één stuk of micromotor met 

gemonteerd handstuk met kabeloproller
• positioneer sleuven voor handstukgereedschap

0 012 304 45,00 €
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Mobiel polijstsysteem
ENESKAmobile

bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKAmobile batterijsysteem set LITE

De set bevat de volgende componenten:
• ENESKAmobile besturingsapparaat (bestelnr. 0 012 301)
• ENESKAmobile oplader inclusief voeding (bestelnr. 0 012 302)
• ENESKAmobile vervangingsbatterijpakket (bestelnr. 0 012 303)
• kunststof koffer (bestelnr. 0 012 304)

0 012 315 959,00 €

ENESKAmobile batterijsysteem set COMPACT

De set bevat de volgende componenten:
• ENESKAmobile besturingsapparaat (bestelnr. 0 012 301)
• ENESKAmobile oplader inclusief voeding (bestelnr. 0 012 302)
• ENESKAmobile vervangingsbatterijpakket (bestelnr. 0 012 303)
•  ENESKAmicro COMPACT HT60 SMALL, Motor 

incl. vermogenssnelspanner, uitvoering ventilator (bestelnr. 0 011 469)
• kunststof koffer (bestelnr. 0 012 304)

0 012 350 1659,00 €

ENESKAmobile batterijsysteem set FLEX

De set bevat de volgende componenten:
• ENESKAmobile besturingsapparaat (bestelnr. 0 012 301)
• ENESKAmobile oplader inclusief voeding (bestelnr. 0 012 302)
• ENESKAmobile vervangingsbatterijpakket (bestelnr. 0 012 303)
• micromotor JBM 50 HT met kabel (bestelnr. 0 008 806-E)
• kunststof koffer (bestelnr. 0 012 304)

0 012 340 1589,00 €

bijpassende set

De volgende mogelijkheden van handstukken biedt de ENESKAmobile accu systeem set flex:

Bandslijper JBS 400
bestelnr. 0 008 850

Haaks handstuk JEKC 300
bestelnr. 0 009 813

Snelspanhandstuk JEHR 500 
bestelnr. 0 008 810

Haaks handstuk JERA 270
bestelnr. 0 009 812

Handstuk JEHG 400
bestelnr. 0 009 811

Mini handvijlmachines DIPROFIL®

FMR/E 5 
bestelnr. 0 001 207
FMR/E 10
bestelnr. 0 001 215
FMR/E 15
bestelnr. 0 001 209

Mini handvijlmachine JN 48
bestelnr. 0 001 403

Haaks handstuk WE4-90
bestelnr. 0 011 330

Haaks handstuk WE4-45
bestelnr. 0 011 335

Handvijlmachine 
JFMM 4
bestelnr. 0 005 300



Heeft u Interesse, advies nodig, of wilt u een demonstratie?
Wij staan tot uw beschikking!

Frank Westerhoff
Hoofd Export
Tel.  +49 (0) 22 04 / 839-300 
Mail:  sales@joke.de

Ferry van Dijk
Verkoop Export
Tel. +31 208 20 38 63 
Mobil:  +31 615 38 82 38
Mail:  f.vandijk@joke-technology.nl

Dominic Singer
Productmanager aandrijfsystemen, handstukken,  
vijl en afbraamsystemen, en straal systemen 
Tel.  +49 (0) 22 04 / 839-526 
Mail:  d.singer@joke.de
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