Polidora High Speed
com Controle de Pó
BR-2000-DC

Excelente performance da polidora
high speed, com controle de pó
Use esta polidora apenas uma vez e
comprove seu ótimo rendimento.
Fácil de usar
Reduza o tempo de treinamento, com os
controles fáceis de usar e o guidão
Insta-Adjust™, que permite o operador
ajustá-lo instantaneamente enquanto
estiver polindo. A unidade é facilmente
transportada e armazenada.
Resistente e Silencioso
Estrutura resistente de polietileno, baixa
vibração e nível de ruído de 66 dBA,
assegura a alta qualidade de polimento.

Principais Benefícios
• Resultados consistentes
mesmo em pisos
irregulares

• Excelente brilho com a
eficácia de 2,000 rpm do
disco de rotação sobre o
piso

• Variável peso do
disco, entre 7-20kg
para o acabamento
final

Polidora High Speed com
Controle de Pó

Características
Nome do Produto
Sistema de Acionamento do Disco
Velocidade de polimento
Tensão do motor
Potência do motor
Tipo do motor
Diâmetro do disco
Amperagem do motor
Descrição do acionamento do disco
Pressão do disco

Sistema de Recuperação de
Detritos
Sistema de controle do pó
Descrição do filtro

Especificações
BR-2000-DC
2000 rpm
120 V
1.12 kW
Direção direta, imã permanente DC, proteção da
quebra de circuito
510 mm
15 A
Disco flexível com bloqueio centralizado, flutuaçãoe
acomoda pisos irregulares
Ajustável 7-20kg

220 V

6.38 A

Construído em um sistema de coleta do pó com uma
flexível saia de pó
Filtro de pano (padrão), filtros com 99.9% de eficiência
de até 0.3 mícron

Produtividade
Máxima cobertura (por hora)

929 m²

Dimensões/Peso/Nível de Ruído
Comprimento
Largura
Altura
Peso líquido
Nível de ruído (para o operador)

800 mm
570 mm
1190 mm
42kg
66 dBA

Cabo de Força
Comprimento do cabo de força
Tipo do cabo

23 m
3 fios Bitola 14

Garantia

220 V

47 Kg

Entre em contato com nossos representantes ou distribuidores autorizados para
maiores informações sobre a garantia.

