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CARACTERÍSTICAS GERAIS

Motor sem escova
Maior eﬁciência de torque e funcionamento
mais suave.

Sistema de DUPLA ENGRENAGEM
Arranque suave de baixa rotação em
superfícies sensíveis ao calor.

MOTOR SEM ESCOVAS

BATERIA DE IÕES DE LÍTIO

1500 /min

VELOCIDADE

CONTROLO INTELIGENTE

DUPLA ENGRENAGEM

CONTROLO DA ACELERAÇÃO

3

FÁCIL MANUSEAMENTO
Punho ergonómico e suave para optimizar o
manuseamento e reduzir o cansaço do
operador ao polir.
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DESENHO ERGONÓMICO
A máquina pode ser controlada com
precisão e é sempre confortável e segura
para manusear e polir em qualquer ângulo e
posição.
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TECNOLOGIA AIRCOOL

Núcleo dE bateria de alta qualidade

Os conjuntos de baterias e carregador com
tecnologia Aircool têm um canal de
refrigeração integrado, que mantém o
conjunto de baterias e o carregador frescos.

Carregador de duplo canal
é permitida uma corrente de 6,5 A
para carregamento,
totalmente carregada em 1 hora.

18V
Bateria de iões de lítio
Potência robusta com longo tempo
de funcionamento
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SISTEMA DE BLOQUEIO
Acessível na parte superior da máquina para
uma fácil substituição do prato.

Máximo Desempenho
do controlo inteligente
Velocidade constante mesmo com baixa carga.
Arranque suave. Reduz a projeção do produto de
polimento. Proteção contra sobrecarga o que
protege a máquina e prolonga a vida da mesma.
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Sistema de regulação
de dupla velocidade
Pré-seleção de
velocidade contínua

1
2
3
4
5
6

Velocidade 1-2: Aplicar o polimento
uniformemente até à superfície.

Velocidade 3-4: Polimento rápido

Velocidade 5-6: restauração de brilho.

Controlo da acelaração
Botão para controlo preciso entre alta e
baixa velocidade.

Máximo rendimiento del control
inteligente
Salida de velocidad constante de tecnología de
control digital bajo carga
Arranque suave. Reduce las salpicaduras de compuesto de pulido. Protección de sobrecarga.
proteger la máquina, prolongar la vida útil.
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BPC 7121
POLIDORA
ROTO-ORBITAL
SEM FIOS

pOlidora bpc 7121
A polidora BPC 7121 é uma polidora roto-orbital com órbita de 21mm, muito ergonómica, leve e fácil
de manusear. Devido ao seu design permite ao operador trabalhar confortavelmente todas as áreas do
veículo e diminuir a fadiga e saturação inerentes ao trabalho. Particularmente eﬁcaz devido à sua órbita
precisa e suave em trabalhos de precisão em cores escuras (remove hologramas). Com bateria de lítio.
Fabricada proﬁssionalmente. Bateria de 5 A não incluída.

Modelo:
TamaNHO da órbita:
Prato traseiro:
BOINA de espuma:
Peso:
Velocidade sem carga:
Voltagem:
Ambiente recomendado:
Acessórios:
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BPC 7121
21 mm
75 MM / 125 mm / 150 mm
10 mm / 150 mm / 175 mm
1,83 KG-2,14 KG
2000-5000 OPM
18 VCC
+4 °C a +40 °C
PRATO traseirO, Instruções de utilização

BPC 7102

POLIDORA ROTATIVA
SEM FIOS

pOlidora bpc 7102
A polidora a bateria rotativa BPC 7102 é
concebida e fabricada proﬁssionalmente
para trabalhos de polimento nos sectores
automóvel e industrial. Bateria de 5.0 Ah não
incluída.

Modelo:
PRato de apoIo:
BOINA de espuma:
Peso:
VelocidadE sEM carga:
Sistema de engrenagem:
rosca:
Tensão:
Ambiente recomendado:
Acessórios:
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BPC 7102
125 MM / 150 MM
150 MM / 175 MM
1.70KG, 1.73KG
700-1500/min
Redução dupla
M14
18VDC
+4 °C a +40 °C
Placa de apoIo de 125 MM, punho lateral.
instruções de utilização

BPC 6012

POLIDORA ROTATIVA
SEM FIOS

pOlidora bpc 6012
A polidora BPC 6012 é uma máquina sem ﬁos concebida e contruída com bateria de lítio. O seu pequeno
tamanho torna-a perfeita para trabalhar pequenas áreas e áreas de difícil acesso. O resultado será um
trabalho com maior precisão. Fabricada proﬁssionalmente. Bateria de 2,5 A não incluída.

Modelo:
Placa de apoIo:
BOINA de espuma:
Peso:
VelocidadE sEM carga:
Tensão:
rosca:
Acessórios:
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BPC 6012
MÁx. 123 mm.
MÁx. 150 mm.
1.60 Kg
500 - 1800/ min
18VDC
m14
Placa de apoIo de 125 MM, punho lateral.
instruções de utilização

Inclui todos os acessórios: (pratos de 25, 50 e 75 MM, boinas de espuma, boinas de
lã, boinas de microﬁbra, barras de extensão, punho lateral e chave).

ACESSÓRIOS

KIT DE MICRO POLIMENTO
Kit de ferramentas de polimento com eixos ﬂexíveis e pequenos acessórios variados, concebidos
especialmente para o polimento de detalhes. Este
kit vai proporcionar-lhe a possibilidade de atingir
as zonas de difícil acesso e com a maior precisão
possível.

boina: 3 mm
máx. dA BOINA: 27 mm
Velocidade máxima: 4000 / min
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PRATOS FLEXÍVEIS DE POLIMENTO
Pratos ﬂexíveis e preparados para processos de
polimento em acabamentos de automóveis.O
seu rebordo ﬂexível é ideal para o polimento
de contornos de veículos onde é necessária
uma maior acessibilidade. Adequado para
esponjas e boinas de polimento.

prato para polidora bpc 7121
O prato de espuma de 6"- 150mm para a máquina de polir BPC 7121 é de especial importância para o
sistema roto-orbital. É feito de espuma de poliuretano com uma resistência mecânica muito boa para
suportar movimentos especialmente laterais e rotacionais.
Isto funciona em conjunto com as nossas esponjas de polimento cónicas CRS para proporcionar um
polimento suave e confortável. Os furos na placa permitem manter a área de trabalho mais limpa ao
mesmo tempo que promovem um maior arrefecimento. A placa é especialmente concebida para obter
uma aderência perfeita entre a esponja e a sua base.

SACO DE FERRAMENTAS
E ACESSÓRIOS
Saco para armazenamento e
transporte de ferramentas e
acessórios de polimento, tais
como polidoras, pratos de
polimento, boinas de polimento
ou acessórios. Disponível em
dois tamanhos.
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REFERÊNCIAS

1014-006021

POLIDORA BPC 7121

1014-006040

POLIDORA BPC 7102

1014-006060

POLIDORA BPC 6012 ( INCLUI ACESSÓRIOS )

1014-006010

Carregador duplo rápido

1014-006011

Bateria de lítio 18VDC, 5.0 Ah

1014-006012

Bateria de lítio 18VDC, 2.5 Ah

1014-006065

Kit Micro polimento extensível

1014-006066

Cone amarelo de corte médio

1014-006067

Cone vermelho de corte ultrafino

1014-006068

Kit de aplicadores 27 mm

1014-006069

Kit de aplicadores 17 mm

2004-007095

PRATO DE POLIMENTO FLEXÍVEL 5´´ 125MM M14

2004-007096

PRATO DE POLIMENTO FLEXÍVEL 6´´ 150MM M14

1014-006019

PRATO 6´´ 150MM POLIDORA ROTO ORBITAL BPC 7121

2004-007075

SACO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PEQUENO

2004-007076

SACO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - GRANDE
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carsistema@carsistema.pt

www.carsistema.pt

