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Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Vario-Zsiráf
WST 700 VV Plus

Rendelési szám 350.338
Műszaki jellemzők
Felvett teljesítmény

710 Watt

Leadott teljesítmény

420 Watt

Üresjárati fordulatszám

1100-1700
/perc

Csiszolófej üresjárati
rezgésszám

3300-5100
/perc

Csiszolókorong Ø

225 mm

Méretek mm-ben

1330-1730

Kábelhossz

4,0 m

Tömeg

4,8 kg

Alapkészlet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Vario-Zsiráf

Háromszög alakú csiszoló
fej

388.289

+ VV elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés
elleni védelem és fordulatszám szabályzás kapcsolóval
+ Az egyedülálló teleszkópos rendszer használatával a Vario-Zsiráf az Ön igényeihez
alkalmazkodik. A hossza állítható 1330 mm-től 1730 mm-ig. Nyissa ki a teleszkóp záró kart,
húzza ki a fogantyút és zárja vissza a kart. A fogantyú 360°-ban forgatható.
+ Szabályozható zárócsavar a teleszkóp kinyújtásához.
+ Ergonomikus design nagyon sokféle fogási lehetőséggel a fáradságmentes munka érdekében.
A motor mindig a markolatok között helyezkedik el, ezzel biztosítva a tökéletes egyensúlyt
+ A cserélhető fejrészek egy kattintással rögzíthetők és eltávolíthatók
+ Tartalmazza a háromszög csiszoló fejet. Ez tökéletesen alkalmas sarkok és élek csiszolásához.
A csiszolófej excenteres mozgása az élekhez közeli csiszolást biztosítja
+ Csiszoló tányér tépőzáras felülettel
+ A csiszolófej csuklós felfüggesztése minden dőlésszögbe beállítható.
+ Vákuumos tisztító rendszer: védőburkolat a kefe gyűrűn, flexibilis szívótömlő a csiszolófej és
a vezető cső között. Csatlakozási lehetőség a teleszkóp hátsó részén a FLEX ipari porszívóhoz
+ Hatekony porelszivas a tisztito kefe es a csiszolotanyer kozt, mely megakadalyozza a tanyer
porusainak az eltomődeset, ez altal biztositva hosszu elettartamot es pormentes
munkakornyezetet.
+ A tisztító kefe rugós felfogatású, ez által a kerek csiszolófej pontosan követi az egyenetlen
felületeket. Ez lehetővé teszi a finomvezérlést valamint megakadályozza a csiszolópor
kiszabadulását.
+ Ideális berendezés vakolatfalak csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés
előkészítéshez és polírozáshoz
+ A gép kapható 110 V-os változatban is
+ szívótömlővel

Kerek csiszoló fej puha
tépőzáras adapterrel,
supersoft

350.346

Tépőzáras csiszolópapír
csomag, 1 x P 60, 80, 100,
220

1 csomag

Tépőzáras csiszoló papír,
háromszöh, finomság 1 x P
60, 80, 100, 220

1 csomag

1 hatlapú imbuszkulcs SW 5 115.460
Antisztatikus 4m-es
porszívó cső, 32mm Ø
kényszer záró-, és porszívó
csatlakozóval

406.708

1 bélelt szerszámkoffer

389.986

