Sanacní fréza STORCH DUO SSF 1200
Promyšlené broušení a frézování s jedním prístrojem

v
Provedení:

Použití:

dvě rozdílné aplikace
s jedním přístrojem

mnohostranně použitelná,
rychlá amortizace

plynule nastavitelná regulace
broušení až 6 mm
v jednom cyklu

velký plošný výkon,
úspora času

ideální i pro práci
u hran a okrajů

bez žádných dalších
dokončovacích prací
Další informace najdete na druhé straně

Sanacní fréza STORCH DUO SSF 1200
Technické údaje:
Elektrická instalace
Příkon
Frekvence otáček
Průměr frézovací/brusné hlavice
Hmotnost
Vrstva obroušení

230V / 50Hz / 6A
1200 W
2800 ot. / min
125 mm
5,4 kg
1 - 6 mm

Fréza DUO s frézovacími hvězdicemi

Fréza DUO s diamantovým brusným kotoučem

Oblast použití

sanační a odstraňovací práce při hrubé
předběžné úpravě podkladu

brusné a zarovnávací práce při jemné
předběžné úpravě podkladu

Příklady použití

odstraňování silné vrstvy omítek,
lepidel a tmelů

broušení a zarovnávání např. betonů,
silikátových výrobků, odstraňování zbytků
lepidel, mechanicky nepoddajných nátěrů

Příslušenství
a) v dodávce

a) jehlanovité frézovací hvězdice

a) brusný diamantový kotouč „zlatý“

b) doplňkové

pro tvrdší podklady jako je např. beton,
střešní tašky, čedič, omítky
b) brusný diamantový kotouč „červený“
pro měkčí podklady jako je např. porobeton,
břidlice, sádra, silikáty, odstraňování zbytků
lepidel a nátěrů

pro tvrdé podklady

b) zalomené frézovací hvězdice
pro měkčí podklady

Tip:
Ideální v kombinaci s vysavačem STORCH VacTec 25
a zásobníkem na zachytávání hrubých nečistot
„Jumbo“ pro efektivní zachytávání prachu
z broušení a frézování.

Další přednosti:
promyšlené broušení a frézování = časová úspora
vypínač proti přehřátí = ochrana před poškozením motoru
plynule nastavitelný omezovač hloubky broušení
a frézování = výsledná práce zůstane rovnoměrná
bohatá nabídka příslušenství v dodávce = univerzální použití

Sanacní fréza STORCH DUO SSF 1200

Rozsah dodávky
sanační fréza STORCH DUO SSF 1200
s jehlanovitými frézovacími hvězdicemi,
brusný diamantový kotouč „zlatý“,
údržbový a montážní set, kufřík pro transport

Příslušenství
brusný diamantový kotouč „zlatý“ pro tvrdší podklady
brusný diamantový kotouč „červený“ pro měkčí podklady
zalomené frézovací hvězdice pro měkčí podklady
jehlanovité frézovací hvězdice pro tvrdé podklady
vysavač brusného prachu VacTec 25
zásobník na zachytávání hrubých nečistot „Jumbo“
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