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Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

BU500 idealnie nadaje się do codziennej konserwacji podłóg twardych.
Przy jej projektowaniu duży nacisk położono na elementy wpływające na
bezpieczeństwo pracy takie jak: przewód zasilający w kolorze
pomarańczowym, wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony w centralnej
części uchwytu oraz kształt rękojeści na uchwycie. Ergonomiczna, solidna
konstrukcja i wysoka jakość wykonania są dostarczane w standardzie.

• Atrakcyjna cena
• Cicha praca
• Mocna konstrukcja, odporna na uszkodzenia
• Napęd paskowy 15 metrowy przewód zasilający
• Odbojnik wokół układu polerującego
• Wbudowany trzymak pad

Nowa polerka jednotarczowa BU500 oferuje bezpieczną i wydajną pracę
związaną z nadawaniem i utrzymaniem wysokiego połysku podłóg.

● Wyposażenie standardowe

Model POLERKA BU500

Nr. ref 56380063

CECHY PRODUKTU

Czyszczenie natryskowe ●

Uchwyt przewodu ●

Model na rynek angielski

Ergonomiczny uchwyt ●

Składany uchwyt ●

Kabel zasilający dobrze widoczny ●

Łatwa wymiana kabla ●

Napęd paskowy ●

Polerowanie ●

Dane techniczne POLERKA BU500

Typ wtyczki EU

Napięcie (V) 230

Częstotliwość (Hz) 50

Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP IPX0

Moc znamionowa (W) 1100

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) <70

Poziom wibracji uchwytu (m/s2) <2.5
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Dane techniczne POLERKA BU500

Długość przewodu (m) 15

Średnica szczotki / padu (mm) 510

Nacisk szczotki/tarczy (g/cm²) 10

Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) 1500

Moment obrotowy szczotki (NM) 12

Długość x szerokość x wysokość (mm) 824x566x1261

Wysokość obudowy silnika (mm) na

Wysokość z uchwytem w pionie (mm) 1261

Ciężar (kg) 41

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria Nr. ref Wymag
ane min.

POLERKA
BU500

PADY SPECJALNEPADY SPECJALNEPADY SPECJALNEPADY SPECJALNE

PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT. 10002351 1 ○

PAD 20" / 505mmPAD 20" / 505mmPAD 20" / 505mmPAD 20" / 505mm

PAD 20 508MM ORANGE GREEN 5 PCS L00305600 1 ○

PAD 20 508MM ORANGE WHITE 5 PCS L00190840 1 ○
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