
Vylepšené prevedenie s lahko vymenitelnými uhlíkmi a s ochranou prívodného kábla

Výhody:

Vysoko výkonný 550 W motor 

s reguláciou otáčok.

Pružne uložený upínací brúsny 

kotúč ø 225 mm.

Uhlíky ľahko vymeniteľné zvonku 

a ochrana prívodného kábla.

Prínos:

Mnohostranne a variabilne 

použiteľný, ideálny na suché stavby.

Čisté brúsenie bez rýh 

na veľkých plochách.

Úspora nákladov pri vlastnom servise, 

vyhnete sa prestojom.
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Ďalšie informácie nájdete na druhej strane.

Brúska na steny a stropy SPIDER
'

!2-stupnové nastavenie 
brúsnej hlavy umožnuje  
optimálnu manipuláciu

ˇ
ˇ
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Spider S:
Krátka verzia
ideálna na lešenia



Bezprašné odvádzanie odsávaného vzduchu a postranné 
kruhové kefky na ochrannom kryte brúsnej hlavice na efektívne 
odsávanie prachu a minimálne zaťaženie jemnými prachom.

Brúsenie nastierkovaných sadrokartónových dosiek  
v suchej výstavbe.

Príprava povrchu pred omietacími a stierkovacími  
prácami.

Príprava veľkých plôch omietok a stierok  
pred základnými náterovými a tapetovacími prácami.

Brúsenie styroporu pri zatepľovacích prácach.

Príklady použitia:

Pracovná výška až 3 m bez rebríka a lešenia  
pri „dlhej verzii”.

Pohodlná práca v sťažených podmienkach na lešení  
pri „krátkej verzii”.

2-komponentné držadlo na príjemnú prácu.

Nízka hmotnosť a rovnomerné vyváženie umožňuje  
ľahkú obsluhu a oddiaľuje únavu pri práci.

Rozsiahly sortiment brúsnych prostriedkov zaručuje 
široké možnosti použitia.
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Technické údaje Spider Spider S

Výkon: 550 W / 230 V / 50 Hz

Voľné otáčky: 650 - 1 600 ot./min

Otáčky pri záťaži: 280 - 950 ot./min

ø brúsneho kotúča: 225 mm

Dĺžka: 150 cm 105 cm

Hmotnosť: 4,7 kg 4,4 kg

Na predávané zariadenia poskytujeme odborný servis.

Brúska na steny a stropy SPIDER

Dalšie výhody:ˇ

... a strope.

Oznacenie Obj. císlo

Brúska na steny a stropy SPIDER 62 50 00

Brúska na steny a stropy SPIDER S 62 55 00

Obsah dodávky:

4 m sacej hadice s bajonetovým pripojením 
4 m kábel 
transportná taška, kliešte, ochrana prívodného kábla

Držiak na SPIDER 62 45 20

Brúsny papier: zrn. 40, 60, 80, 100, 120, 220 

- špeciálny, dierkovaný (MULTI-LOCH) 47 58 ..

Brúsny papier na styropor zrn. 16 47 58 16

Brúsna mriežka zrn. 80, 100 47 59 ..

Náhradný brúsny kotúč 62 45 05

Náhradné kruhové postranné kefky 62 45 10

Vysávač brúsneho prachu Vac Tec 25 65 15 00
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2-stupnové nastavenie brúsnej

hlavy umožnuje optimálne 
vedenie brúsky na stene...

ˇ
ˇ

Rýchlejšia a menej namáhavá 

výmena uhlíkov (schránka  

na uhlíkové kefky).

Ochrana prívodného kábla.


