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Picture shown may not represent model quoted

SPINTEC 551 UH s 1500 otáčkami za minutu je leštící stroj s vylepšenou
pracovní ergonomii, takže umožňuje lehčí manipulaci a k tomu přináší
řadu vylepšení. Například hák na kabel, držák na zástrčku nebo delší
kabel. SPINTEC 5551 UH je velmi tichý, což umožňuje jeho použití v
nemocnicích, hotelech nebo školách. Kovový rám, velká kola a nárazníky
svědčí o robustnosti, životnosti a snadnosti použití stroje.

• extra vlastnosti: velká kola, snadná výměna kabelu, ergonomické
madlo

• nízký motor pro úklid pod radiátory a nábytkem
• odolná konstrukce celého stroje
• dlouhá životnost s minimálními servisními náklady
• systém pro snadné ukládání kabelu
• gumový nárazník chrání stroj proti poškození

● Standard equipment

Model SPINTEC 551 UH

Ref. no. 56380072

PRODUCT FEATURES

Čištění rozprašováním ●

Nastavitelná rukojeť ●

Držák kabelu ●

Ergonomická rukojeť ●

Vysoko viditelný kabel ●

Jednoduchá výměna kabelu ●

Řemenový převod ●

Leštění ●

Integrovaný držák padů ●

Technical specifications SPINTEC 551 UH

Napětí (V) 230

Frekvence (HZ) 50

Příkon (W) 1100

Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744) >70

Délka přívodní šňůry (M) 15

Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) 510

Přítlak kartáče (G/CM2) 10

Lešticí stroje SPINTEC 551 UH
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Technical specifications SPINTEC 551 UH

Rychlost kartáče / leštícího kotouče (OT./MIN.) 1500

Točivý moment kartáče (NM) 12

Délka x šířka x výška (MM) 824x566x1261

Hmotnost (KG) 41

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

SPINTEC 551
UH

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 ○

PAD ECO 20¨ 508 MM - BÍLÝ, 5 KS 10001960 1 ○

Speciální padySpeciální padySpeciální padySpeciální pady

PAD ECO BRILLIANCE 20¨ 508 MM, ZELENÝ, 2 KS 10002351 1 ○

Lešticí stroje SPINTEC 551 UH


