Oscilerende poetsmachine

PM4830 Bordo

Model
PM4830 Bordo

Bestelnr.
PM4830

Padsnelheid
omw/min

Afm. trilplaat
l x b cm

Motor
vermogen
Watt

Overbrenging

Lengte
netsnoer
meter

Gewicht
kg

2834

48 x 30

1500

Oscilerend

12

70

Oscilerende poetsmachine
PM4830 Bordo
Deze vloerschuurmachine is zwaar uitgevoerd, dus zeer degelijk en
bijzonder effectief dankzij de excentrische beweging en de goge druk op
het te reinigen oppervlak. De pad maakt 2834 kleine excentische
bewegingen van 6 mm. Door deze beweging is schoonmaken nog nooit zo
gemakkelijk geweest. U kunt de machine haast zonder weerstand in de
richting bewegen die u wenst. De perfecte balans en de verstelbare
bedieningshendel maken werken met de ze machine lict en ergonomisch.
Met de Bordo kunt u (eventueel zonder toevoeging van reinigingsmiddelen)
polijsten, strippen, schuren en natuurlijk gewoon reinigen, tevens ideaal
voor het verwijderen van verf, coatings, lijmresten, etc. Door de
rechthoekige vorm kunt u perfect langs plinten en tot in de hoeken werken.
Dit alles voor een fractie van de prijs voor een Tomcat Edge,
Cleanfix EdgeFix XL en Rovac Excentr

Technische gegevens:
Voltage
Vermogen
Opgenomen stroom
Toerental
Geluidsniveau
Lengte van het aansluitsnoer
Afmetingen van de trilplaat
Gewicht

230V-50Hz
1500 Watt
9,1 Ampère
2834 omw/min
≤ 75dB
12 meter
480 x 300 mm
70 kg

Standaard uitrusting:
• Trilling dempende handgrepen
• Reinigingsmiddelen tank
• Afneembare gewichten voor regelbare
druk op het te reinigen oppervlak
• In hoogte verstelbare bedieningshendel.
• Ingebouwde trillingsdempers.
• Rechthoekige schrobkop maakt het
mogelijk om tot in de hoeken te reinigen

Optionele toebehoren:
Alle gangbare kleuren schrobpads.

The Sonic Scrub is ontwikkeld voor de reiniging van keramische, natuursteen,
kunststof en rubbertegels te reinigen. Ideaal op oneffen vloeren en in voegen
tussen tegels.
Maroon stripping pad
Milieuvriendelijk strippen was nog nooit zo gemakkelijk! De Maroon Chemical
Free Stripping pad is speciaal ontworpen voor het droog of met alleen water
verwijderen van waslagen met de Bordo excentrische vloerschuurmachine.
Agressieve chemie is niet meer nodig. Dit biedt veel voordelen:
• geen wachttijd meer
• minder methodefouten
• veilig voor de medewerker
• beter voor het milieu.
Zo gemakkelijk en voordelig kan het milieuvriendelijk strippen van een vloer zijn.
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