
Spider S:
Krátká verze
ideální pro lešení

Vylepšené provedení s lehce vyměnitelnými uhlíky a s ochrannou přívodního kabelu

Bruska na stěny a stropy SPIDER

2-stupňové nastavení
brusné hlavy pro
optimální manipulaci 

Výhody: Přínos:
Vysoce výkonný 550 W motor
s regulací otáček

Flexibilně uložený upínací 
brusný kotouč s ø 225 mm

Mnohostranně a variabilně 
použitelný, ideální na suché stavby

Čisté broušení bez rýh
na velkých plochách

Úspora nákladů při vlastním servisu,
vyhnete se prostojům

Uhlíky lehce vyměnitelné zvenku
a ochrana přívodního kabelu

Další informace najdete na zadní straně.



Bruska na stěny a stropy SPIDER

2-stupňové nastavení brusné
hlavy pro optimální vedení 
brusky na stěně ...

... a stropu

Rychlejší a méně namáhavá
výměna uhlíků (schránka
pro uhlíkové kartáče).

Ochrana přívodního kabelu.

Bezprašné vedení odsávaného vzduchu a flexibilní kartáčový
kotouč na ochranném krytu pro efektivní odsávání prachu
a min. zatížení jemným prachem.

Technická data
Výkon:

Volné otáčky:

Otáčky při zátěži:

ø brusného kotouče:

Hmotnost:

Délka:

Příklady použití:
Broušení stěrek sádrokartonových desek 
v suchých stavbách
Příprava povrchu před omítkovými a stěrkovacími
pracemi
Příprava povrchu velkých ploch omítek a stěrek 
před základními nátěrovými pracemi a 
tapetovacími pracemi
Broušení styroporu při zateplovacích pracích

Další výhody:

2K držadlo pro příjemnou práci
Upínací brusný kotouč pro rychlejší a pohodlnější výměnu papírů
Nízká hmotnost a rovnoměrné vyvážení umožňuje snadnou
obsluhu a neúnavnou práci
Rozsáhlý sortiment brusných prostředků zaručuje mnohostranné
možnosti použití
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Označení:

Držadlo pro SPIDER
Upínací brusný papír: K 40, 60, 80, 100, 120, 220
 - děrovaný
  - neděrovaný

Brusné kotouče na styropor K 16

Upínací brusná mřížka K80, 100
Náhradní brusný kotouč

Vysavač brusného prachuVacTec 25
Náhradní kartáče

Bruska na stěny a stropy SPIDER

Bruska na stěny a stropy SPIDER S
Obsah dodávky:
4 m sací hadice s bajonetovým připojením
4 m kabel
transportní taška, kleště, ochrana přívodního kabelu

Obj. č.

Pracovní výška až 3 m bez žebříku a lešení u „dlouhé verze“
Pohodlnou práci ve ztížených podmínkách na lešení poskytuje
„krátká verze“


