Apresentamos as novas versões das nossas polidoras

SPC 7102 e SPC 7121
Para além de modiﬁcar a imagem de acordo com a nova linha corporativa da nossa família de
ferramentas elétricas e pneumáticas, aprimoramos:

- O cabo de alimentação. Possui melhor condutividade, resistência e
ﬂexibilidade o que o torna um cabo mais ergonômico, favorecendo maior
durabilidade à polidora sem quebras elétricas e acidentes no trabalho

- O ruído. Reduzimos o ruído do trabalho, reforçando e melhorando os
materiais. Com isso, torna-se uma polidora mais confortável, reduzindo o
cansaço do operador e facilitando o controle e manuseamento da máquina.
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SPC 7102

Polidora Elétrica SPC 7102 rotativa de uso
proﬁssional para trabalhos de polir e
abrilhantamento. Conta com um design
ergonômico e leve da cabeça para melhorar o
controle do processo de polimento. Graças à
sua velocidade, torna-se uma máquina mais
dinâmica e rápida para a realização de
trabalhos em grande escala.
Dispõe de uma prática bolsa de trabalho com
compartimentos internos para transportar
esponjas de polimento, panos e acessórios
junto com a polidora. Possui também seis
metros de cabo para facilitar a movimentação
ao redor do veículo e inclui um prato.

SPC 7121

Polidora Elétrica roto órbital SPC 7121 de uso
proﬁssional com prato de 150mm e órbita de
21mm. Tecnologias de baixa vibração que
reduzem o cansaço do operador. Ideal em
processos de polimento onde é necessário
um grande desbaste e evitar a formação de
hologramas.
Dispõe de uma prática bolsa de trabalho com
compartimentos internos para transportar
esponjas de polimento, panos e acessórios
junto com a polidora. Possui também seis
metros de cabo para facilitar a movimentação
ao redor do veículo e inclui um prato.

Características principais:

Características principais:

- Voltagem. 220/240
- Potência: 1150W
- Frequência: 50 Hz
- Velocidade: 1000-3500 r.p.m.
- Peso: 2.2Kg
- Eixo: M14
- Comprimento do cabo: 6 metros
- Acessórios: Alça lateral e prato de 150 mm

- Voltagem. 220/240
- Potência: 1150W
- Velocidade: 2000-4500 r.p.m.
- Peso: 2.5Kg
- Órbita: 21mm
- Comprimento do cabo: 6 metros
- Acessórios: Alça lateral e prato de 150 mm
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