PREÈO POUŽÍVA BIG FOOT
EXCENTRICKÚ LEŠTIÈKU?
RÝCHLEJŠIA PRÁCA SO STROJOM – ÚSPORA ÈASU
AŽ DO 40 %
Nová Big Foot leštièka je vynikajúci stroj, ktorý umožòuje
dosiahnu excelentné výsledky v minimálnom èase.
MENEJ krokov, ÚSPORA èasu, MENŠIA spotreba materiálu
a VAÈŠÍ zisk.

LHR 21E

40 % ÚSPORA ENERGIE

nový excentrický leštiaci systém

Vïaka jej dizajnu a technológii sú nové excentrické
orbitálne leštièky od RUPESu viac energeticky efektívne
ako porovnate¾né tradièné rotaèné leštièky.

ŽIADNE HOLOGRAMY
Pod¾a definície, hologramy sú kruhové tvary vidite¾né na
povrchu proti svetlu vo forme zdanlivých škrabancov.
Vytvárajú ich tradièné rotaèné leštièky. Nové excentrické
leštièky nevytvárajú hologramy a umožnia Vám dosiahnu
excelentné výsledky len v jednom kroku.
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JEDNODUCHOS POUŽITIA
Leštenie vždy bolo považované za èinnos, ktorá vyžaduje
skúsenos a zruènos. Neskúsenos môže vyústi do
poškodenia povrchu a odhalenia hrán a ostrých rohov.
RUPES eliminoval tieto riziká s jeho novou excentrickou
leštièkou, ktorá umožní aj menej skúseným pracovníkom
dosiahnu profesionálne výsledky.

LEŠTIACE GÉLOVÉ PASTY

ŠPIÈKOVÝ VÝSLEDOK
Cie¾om pracovníkov vždy bolo dosiahnu 2 výsledky: lesk a
håbku farby. Pri navrhovaní tejto leštièky, RUPES zoh¾adnil
tieto požiadavky, aby umožnil profesionálom dosiahnu
unikátny a výnimoèný výsledok.

MAXIMÁLNA OVLÁDATE¼NOS
RUPES leštièka predbieha všetky ostatné vïaka svojej
presnosti a jednoduchosti v používaní, èím umožòuje
dosiahnu vysoko kvalitné výsledky s menšou námahou.

ŽIADNE PREHRIEVANIE POVRCHU
Povrchová teplota musí by udržiavaná v špecifických
medziach. Excentrický pohyb a vlastnosti LHR21E udržiava
teplotu v stanovených medziach èím zabraòuje riziku
„spálenia“ èíreho laku.

VAÈŠIA KONTAKTNÁ PLOCHA
Nová excentrická leštièka RUPES umožòuje použi celú
plochu leštiaceho taniera. Pri použití tradièných rotaèných
leštièiek je nevyhnutné drža leštiaci tanier pod uhlom
vzh¾adom na povrch kvôli vysokým teplotám, ktoré
vznikajú na leštenom povrchu. Tento náklon zmenšuje
užitoèný povrch leštiaceho taniera až o 40%.

LEŠTIACE GÉLOVÉ PASTY
LEŠTIACE TANIERE
SO SUCHÝM ZIPSOM

Objednajte si teraz u nás tento revoluèný leštiaci stroj a
dostanete k nemu zdarma leštiacu gélovú pastu ZEPHIR a
KERAMIK, 2x tvrdý leštiaci tanier, 2x stredne tvrdý leštiaci
tanier a leštiacu handrièku v praktickom balení.
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Ø unášacia podložka max
Ø výkmit
Ø leštiaci tanier
Výkon
Otáèky
Hmotnos
Ovládanie rýchlosti

150 mm
21 mm
180 mm
500 W
1700 - 4200 ot./min
2,60 kg
plynulý rozbeh, reg.otáèok

1. ZEPHIR
vysokoúèinný brúsny gél je ideálny na rýchle odstránenie
škrabancov, optimalizuje obnovenie farby a zlepšuje leštenie
povrchov. Navrhnutý na aplikáciu s tvrdým leštiacim tanierom so
suchým zipsom a používa sa na odstránenie stôp po brúsení
brúsivom pod P1500. 1 kg balenie.
2. QUARZ GLOSS
Brúsny gél so stredne agresívnymi brúsnymi vlastnosami ideálny
na jednoduché odstránenie povrchových škrabancov a rýh
vytvorených napr. kefami v autoumývárke bez zanechania
kruhových stôp a hologramov alebo vytvorených brúsivom so
zrnitosou pod P2500. 1 kg balenie.
3. KERAMIK GLOSS
Vodou-riedite¾ný jemný brúsny gél navrhnutý na aplikáciu
pomocou stredne tvrdého leštiaceho taniera so suchým zipsom,
ktorý sa používa na úplné odstránenie chýb aj z obzvláš tvrdých
prieh¾adných vrstiev, bez zanechania kruhových stôp a
hologramov, ideálny pri vykonávaní lokálnych opráv v jednom
kroku po použití mikrobrúsiva P3000. 1 L balenie.
4. DIAMOND GLOSS
Vodou-riedite¾ný ultra-jemný brúsny gél vnikajúci na leštenie
obzvláš nároèných povrchov, ako napr. výstavné autá, prototypy
a všade tam, kde sa vyžaduje excelentne vyleštený povrch. Na to
aby sme plne využili leštiace schopnosti a dosiahli maximálne
vyleštenie a håbku farby povrchu produkt musí by aplikovaný so
stredne tvrdým leštiacim tanierom so suchým zipsom. 1 L
balenie.
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