Polerki

SPINTEC 551 UH

Polerka wysokoobrotowa - łatwa w obsłudze, gotowa do pracy
Poprawiono ergonomię obsługi, balans podczas pracy i możliwość
transportu poprzez dodawanie specjalnych funkcji takich jak:
ergonomiczny uchwyt z miękkim pokryciem, uchwyt wtyczki, łatwo
dostepny bezpiecznik, długi kabel zasilający (15 m), wbudowany uchwyt
padów. Przycisk bezpieczeństwa i pomarańczowy, dobrze widoczny kabel
kwalifikuje SPINTEC 551 UH do grona urządzeń bezpiecznych dla
operatora. Soft Start zapewnia komfortową pracę. 15 metrowy kabel i
praktyczny uchwyt ułatwiają pracę podobnie jak regulowany uchwyt, duże
koła i niski poziom hałasu. Metalowa rama malowana proszkowo, duże
koła i zderzaki wszystko połączone razem w nowoczesnym wzornictwie to
dowody na solidność, trwałość i łatwość obsługi tej polerki podczas pracy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwyt na kabel zasilający
Duże koła
Łatwa wymiana kabla
Ergonomiczny uchwyt
Rama odporna na uderzenia
Długa żywotność przy minimalnych kosztach obsługi
Zderzak ochronny
Bardzo cicha praca
Łatwość obsługi

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

SPINTEC 551 UH to łatwa w obsłudze i poręczna polerka wysokoobrotowa. Ze względu na niski poziom hałasu idealnie nadaje się do pracy w ciągu
dnia w szpitalach, hotelach i innych obiektach publicznych. Składana rączka ułatwia transport a urządzenie może być uruchomione w ciągu kilku
sekund.
● Wyposażenie standardowe
Model

SPINTEC 551 UH

Nr. ref

56380072

CECHY PRODUKTU
Czyszczenie natryskowe

●

Regulowany uchwyt

●

Przechowywanie przewodu

●

Ergonomiczny uchwyt

●

Kabel zasilający dobrze widoczny

●

Łatwa wymiana kabla

●

Napęd paskowy

●

Polerowanie

●

Zintegrowany trzymak padów

●

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.
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Polerki

SPINTEC 551 UH

Polerka wysokoobrotowa - łatwa w obsłudze, gotowa do pracy
Dane techniczne

SPINTEC 551 UH

Napięcie (V)

230

Częstotliwość (Hz)

50

Moc znamionowa (W)

1100

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)

>70

Długość przewodu (m)

15

Średnica szczotki / padu (mm)

510

Nacisk szczotki (g/cm²)

10

Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)

1500

Moment obrotowy szczotki (NM)

12

Długość x szerokość x wysokość (mm)

824x566x1261

Ciężar (kg)

41

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce
Nr. ref

Wymag
ane min.

SPINTEC 551
UH

PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.

10001960

1

○

PAD 20 508MM ORANGE GREEN 5 PCS

L00305600

1

○

PAD 20 508MM ORANGE WHITE 5 PCS

L00190840

1

○

10002351

1

○

Akcesoria
PAD 20" / 505mm

PADY SPECJALNE
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.
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