
• Nova Lixadeira Rotorbital e Nova
Politriz com Inovações Importantes.

• Método Comprovado para Reparar
Superfícies Pintadas com Defeitos
Superficiais.

• Elimina marcas de Lixamento e de
Polimento.

Pedidos No. D10.09  Português

Sistema Two-Steps
para Reparação Pontual
Reduz o Tempo de Reparação e Acabamento em mais de 40%!

NOVO
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Mini-Dynorbital® Silver Supreme
• Movimento Orbital 3/16" (5 mm) para alcançar acabamentos ultra-suaves em

pinturas, vernizes, madeira, materiais compostos e muito mais.
• Ideal para reparar pequenos detritos de poeira e defeitos superficiais em pinturas.

Modelo 69502 7.500 RPM
• Inclue suporte 54037, Rosca de engate

rápido.

Modelo 69504 7.500 RPM
• Inclue suporte 54018, Rosca 1/4"-20.

Modelo 69500 5.000 RPM
• Inclue suporte 54018, Rosca 1/4"-20.

Modelo 69503 5.000 RPM
• Inclue suporte 54037, Rosca de engate

rápido.

Modelo Motor Motor Nivel Consumo Ar Tipo D.I. manguera Entrada Peso Tamanho Altura
Número hp (W) RPM Ruido PCM Rosca Pol. (mm) do Ar kg Pol. (mm) Pol. (mm)
69500 .03 (23) 5,000 70 dB(A) 5 1/4"-20 1/4 (6) 1/4" NPT 0.6 6 (152) 3-5/16 (84)
69503 .03 (23) 5,000 70 dB(A) 5 Engate Rápido 1/4 (6) 1/4" NPT 0.6 6 (152) 3-5/16 (84)
69502 .08 (60) 7,500 75 dB(A) 6 Engate Rápido 1/4 (6) 1/4" NPT 0.6 6 (152) 3-5/16 (84)
69504 .08 (60) 7,500 75 dB(A) 6 1/4"-20 1/4 (6) 1/4" NPT 0.6 6 (152) 3-5/16 (84)

Especificações Adicionais: Pressão do Ar 90 PSIG (6.2 Bar)

Plataforma de Conforto
U.S. Patente no. D610,428
Proporciona mais apoio à mão
e ao punho aumentando a
comodidade do operador.  Oferece
proteção contra o ar frio que sai
da ferramenta.

Altura da Ferramenta Reduzida  
em 20 %
Desenho de perfil baixo permite um melhor controle
para operador.

Conveniente Suporte
para Pendurar

Suporte Fixador para não danificar a
ferramenta, permitindo pendura-la

quando não estiver em uso. 

Suporte de lixa de alta qualidade
Cada modelo inclui Suporte com 1-1/4 "(32 mm)
de diámetro e face em vinyl.

Menor
Vibração
Novo desenho minimiza
a vibração da
favorecendo para um
acabamento mais
consistente.

Ferramenta de Baixo Peso -
somente 1.3 lbs. (0.6 kg)!
O desenho ergonômico e o baixo peso

reduzem a fadiga do operador,
especialmente em aplicações verticais.

Alavanca de Acionamento 
se Ajusta ao Corpo da
Ferramenta 
Quando acionada a alavanca se ajusta
em uma depressão existente no corpo
da ferramenta, eliminando pontos de
pressão na palma da mão do operador.

Tamanho e Desenho
Compacto
O Desenho compacto permite
um agarre mais cômodo e uma
melhor absorção às vibrações,
diminuindo a fadiga operacional
com uma maior eficiência. 

69502

A Dynabrade apresenta a nova Mini-Dynorbital ® Silver Supreme, ideal para reparar 
pequenos defeitos superficiais em vernizes e outras superfícies pintadas. Oferece as
mesmas inovações da nova Lixadeira Silver Supreme, e por isso; uma ferramenta leve, de tamanho
compacto e muito eficiente: mais um exemplo de vanguarda e Diferencial Dynabrade!

Mini-Dynorbital® Silver Supreme
Nova Mini Lixadeira Rotorbital Estilo Palma de Mão

Movimento Orbital de
3/16" (5 mm) 

NOVO! Suporte de Lixa
54037 Rosca de Engate Rápido
Para uso com a 69502
e a 69503
• Alta Qualidade, Densidade

média, Face em Vinyl.
• Diâmetro de 1-1/4" (32 mm)

54037

NOVO
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Número Motor Motor Nivel Consumo de Ar Rosca D.I. Mangera Entrada Peso Tamanho Altura
Modelo hp (W) RPM Ruído PCM Fêmea Pol. (mm) de Ar kg Pol. (mm) Pol. (mm)
55126 .5 (373) 12,000 79 dB(A) 37 5/16"-24 1/4 (6) 1/4" NPT 1.2 9-1/2 (241) 4-1/8 (105)

Especificações Adicionais:  Pressão de Ar de 90 PSI (6.2 Bar)

Alavanca com trava de segurança
Evita o arranque acidental da ferramenta.
A alavanca não tem bordas agudas ou
“pontos de contato agressivos”  

Suporte com face em
Velcro
Peça pela côr:  LARANJA!
Inclue suporte 56142, com face
em velcro, diâmetro 3" (76 mm).

NOVO Corpo em Borracha
Empunhadura cômoda e isolante que
ajuda a proteger o operador da
transferência de ar frio.

MAIOR Potência,
Velocidade e Eficiência!

Motor pneumático robusto, mais
potente e de relação mais rápida,
reduzindo o tempo de polimento

em até 40%!

Saída de Ar Fronta Extende a Vida Útil do
Suporte de Polimento
Patente em Andamento
A Saída de Ar Frontal ajuda a esfriar o suporte/espuma de
polir  (vendido separadamente), aumentando a sua vida útil.
Essa maior duração, proporciona mais economia e redução
dos níveis de estoque.

Única com Balanceador para uma
Operação mais Suave. 
Patente No. 6,206,771 (EUA)
Balanceador Patentado, faz a compensação da
vibração, resultando em uma performance ultra suave.

Guancho para
Pendurar

Suporte Fixador para não
danificar a ferramenta,

permitindo pendurá-la quando
não estiver em uso.

55126

Uma NOVA versão da mundialmente famosa Dynabuffer Dynabrade com algumas
inovações exclusivas, para REDUZIR o tempo de trabalho em até 40%! Utilizadas em
todo o mundo para pulir eficientemente marcas de lixamento, a Dynabuffer agora
oferece maior potência e velocidade, além da saída de ar frontal que ajuda a
prolongar a vida útil do suporte da espuma de polir!

Dynabuffer
Politriz com Saída de Ar Frontal

NOVO Regulador de
velocidade de fácil acesso
Para Acabamentos Consistentes!
• Ajuste fácilmente o RPM do motor com uma

chave hexa de 3/32”(4 mm) - (opcional).
• Ajuste de todas as herramientas para a mesma

velocidade.
• Tampaa da caixa do silenciador gira para

proteger o regulador e bloquear a velocidade
desejada.

DICA DE USO 
Start ON e Stop ON!

Sempre apoie a Dynabuffer sobre a
superfície de trabalho antes de
aciona-la e mantenha-a também na
superfície quando desaciona-la. Isso
evita a separação da espuma do
suporte e de se espirrar líquido
polidor.

Reduz o tempo de
polimento em até 40%!

NOVO



Dynabrade Two-Steps
Reparação Pontual
Um método aprovado para reparar superfícies

pintadas com pequenos defeitos.
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PASSO UM: LIXANDO
69502 Mini-Dynorbital®

Silver Supreme
• Colocar o disco abrasivo no suporte. Umedecer o disco com

água.
• Apoiar a ferramenta (disco) na superfície com defeito,

posicionando-se ligeiramente fora do centro (do defeito).
Aplique uma pressão leve.

• Ativar a ferramenta lixando em mopvimento aleatórios por dois
(2) segundos.

• Mantenha o suporte plano na superfície, permitindo que a
ferramenta e o abrasivo façam o trabalho. Procure manter a
área de trabalho a possível.

• Desacione a ferramenta somente fora da superfície de trabalho
(“start ON e stop OFF”)

• Limpe a superfície secando-a com um pano limpo e suave.

PASSO DOIS: POLINDO
55126 Dynabuffer
• Aplicar pequena quantidade de produto polidor à espuma de

polimento presa ao suporte da Dynabuffer.  Espalhar o
produto uniformemente na espuma.

• Aplicar pequena gota do produto na superfície.
Utilize a espuma para difundir uniformemente o produto sobre
a área que foi lixada (no passo anterior). 

• Posicione a espuma sobre a area lixadaa, aplicando pequena
pressão (aproximadamente 1,4 kg de pressão).

• Acionar a ferramenta e ajustar a pressão (peso) para
minimizar a vibração (encontrar o ponto ideal). 

• Fazer movimentos aleatorios mantendo o suporte plano ou
lijeiramente inclinado para frente.

• Desacionar a ferramenta com a espuma ainda apoiada na
superfície (“start ON y stop ON”).

• Limpe a superfície secando com um pano limpo e suave
• Se por acaso permanecerem visíveis algumas imperfeições,

repita a operação em seus dois passos.

Veja uma demostração em video em: www.Dynabrade.com



Ferramentas Dynabrade para Reparar
Pinturas e Envernizados

Dynabrade oferece uma linha completa de ferramentas,
ideais para reparações pontuais em pinturas com verniz e
outras superfícies. Com uma surpreendente variedade de
características ergonômicas e benefícios, estas ferramentas
mostram todo o “Diferencial Dynabrade”. 



Acessórios Sistema Two-Steps

DYNABRADE, INC.  • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive  • Clarence, New York  14031-1419
Teléfono: (716) 631-0100  • US Fax: 716-631-2073  • Int’l Fax: 716-631-2524
Consumidores USA Ligue Grátis: 1-800-828-7333
Consumidores Canadá Ligue Grátis: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r. l.
Zone Artisanale Op Tomm 6  • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telefone: +352 768 494 1  • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL
Rua Oneda, 632  • Sao Bernardo do Campo  • SP - CEP 09895-280
Telefone: 55-11-4390-0133  • Fax: 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA ABRASIVE POWER TOOLS Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India  • Telefone: +91 22 2763 2226  • Fax: +91 22 2763 2228

DYNABRADE AUSTRALIA PTY LTD.
Unit 2, 13-14 National Drive, Hallam, Victoria 3803, Australia
Telefone: (03) 9796 5114  • Fax: (03) 9796 4113  • Llame Libre: 13001DYNA1

Visite nossa página na Web para conhecer mais ferramentas e acessórios

www.dynabrade.com
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53° Cônico
Alcance de Movimento

56142

95676

Plug Articulado
Para uso com a Mini-Dynorbital®

Silver Supreme
Modelo No. 97016
• O Plug Articulado, “gira” na área de engate para um melhor

manuseio da ferramenta.
• Se ajusta naturalmente às Roto-Orbitais Dynabrade (Palma de Mão)
• Oferece 53º de movimiento cônico para conforto do operador.
• Permite fluxo de ar de até 74 PCM.

Acóple e Plug de Engate
Para uso com a Dynabuffer 55126 
Modelo No. 95676
• Proporciona um fluxo de ar máximo da ferramenta.
• Conjunto inclue um acóple (rosca interna de 1/4") e plug (rosca

macho de 1/4").
• Pressão de trabalho máxima de 150 PSI (10 bar).

97016

Suportes de 3" (76 mm) de
Diâmetro para Aspiração
Para uso com a Dynabuffer 55126
Modelo No. 56142
• Face em Velcro (hook-face), Uretano Premium, Densidade Média,

Rosca macho de  5/16"-24.
• Também pode ser utilizado com a Lixadeira Orbital de 3" (76 mm)

Modelo HiVac onde os 6 furos permitem uma força máxima  de
captura.

Peça pelo 

LARANJA!


