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Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa
WST 700 VV

Objednávkové číslo
350.311

Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa
+ VV-elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti
přetížení a předvolbou otáček
+ Pomocí jedinečného teleskopického držadla se přizpůsobuje Vario-žirafa velikostí, délka
stavitelná od 1330 do 1730 mm. Sponu pro aretaci teleskopu je třeba povolit, držadlo nastavit
a sponu zajistit. Držadlo otočné o 360°
+ Seřizovací svorka pro aretaci teleskopické tyče
+ Ergonomický tvar nabízí více možností uchopení pro pohodlnou práci. Motor přitom zůstává
vždy ve středu držení, tím je docíleno perfektního vyvážení
+ Vybaveno kulatou brusnou hlavou, kterou je možno jednoduchým pohybem připevnit i
odstranit
+ Unášecí talíř se suchým zipem
+ Systém odsávání prachu: pomocí kartáčového lemu na ochranném krytu, flexibilní hadicí z
brusné hlavy až k vodící trubce. Na zadním konci vodící trubky připojení FLEX-průmyslových
vysavačů
+ Kartáčový lem je odpružený. Tím se kulatý unašeč perfektně přizpůsobuje všem nerovnostem.
To umožňuje jemné přiložení a zabraňuje přitom unikání prachu
+ Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a
zaručuje bezprašnou práci
+ Kardanové uložení brusné hlavy se přizpůsobuje každému sklonu a každému úhlu
+ Idealní pro broušení sádrokartonových desek, polystyrenových desek, přípravu před
lakováním a malováním
+ Tento stroj je dodavatelný také na 110 V
+ se sací hadicí
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Technické atributy
Příkon

710 W

Výkon

420 W

Otáčky při chodu
naprázdno

1100-1700
ot/min

Kmity při chodu naprázdno
(trojúhelníková hlava)

3300-5100
/min

Ø brusného kotouče

225 mm

Rozměr v mm

1330-1730

Délka kabelu

4,0 m

Hmotnost

4,8 kg

základní vybavení
Kulatá brusná hlava s
unášecím talířem na suchý
zip - super měkkým

350.346

Sada brusných papírů na
suchý zip, 1 x P 60, 80,
100, 220

1 sada

1 imbusový klíč, vel. 5

115.460

4-m-saci hadice 32 mm Ø
se západkovou přípojkou
pro vysavač, antistatická, s
vedlejší regulací vzduchu

406.708

1 přepravní kufřík

389.986

