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Informace o produktu

CC-SRP 1-jednokotoučový stroj
1. Popis produktu
Robustní jednokotoučový stroj (150 ot/min.) pro
mnohostranné použití v oblasti broušení, čištění
a ošetřování. Je vhodný pro jemné broušení
a mezibroušení při lakování, pro leštění olejů na
parketách, přebroušení potěru a stěrkovacích hmot, pro
čištění po pokládce a základní čištění elastických
podlahovin (PVC, CV, polyolefin, kaučuk, linoleum
apod.).
• Excelentně klidný běh
• Vysoký výkon pohonu
• Vodící tyč sklopná o 180° dopředu i dozadu pro
snadnou obsluhu a transport v malém prostoru
• Stabilní kryt kartáče (padu) díky robustní kovové
stavbě
• Gumový ochranný lem
2. Technická data
Typ:
Napětí:
Celkový výkon:
Hmotnost:

SRP 1
230 V/50 Hz
1500 W
40 kg

Délka kabelu:

15 m

Otáčky:
Šířka kartáče:
Průměr padu:
Podjezdová
výška:

150 ot/min.
450 mm
400 mm
30 cm

3. Příslušenství
•
•
•
•
•

Nádoba na roztok
Kartáčový nástavec
Otočný talíř (držák padu)
Brusný talíř
Odsávací díl

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí,
zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání
našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty
určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich
produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost
používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení,
směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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