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De nieuwe direct aangedreven, dubbelwerkende polijstmachine BIGFOOT Mille LK 900 E.
Vermogen en efficiëntie met optimale regeling.
We stellen u de nieuwste aanwinst voor in het brede RUPES-assortiment van excentrische en
roterende polijstmachines: de direct aangedreven, dubbelwerkende polijstmachine BIGFOOT Mille LK
900E.
De Mille, die behoort tot de BIGFOOT-familie van polijstgereedschappen, biedt een geoptimaliseerde
balans tussen vermogen, ergonomie, efficiëntie en kwaliteit voor gebruikers die opteren voor een
direct aangedreven oplossing. De BIGFOOT Mille levert krachtige verwijdering van lakdefecten,
veelzijdige prestaties in een ergonomische verpakking, ontworpen met het oog op gebruikerscomfort
en werkefficiëntie. De revolutionaire draaibeweging naar rechts staat garant voor een hoger
comfortniveau voor de gebruiker. Deze eigenschap onderscheidt de Mille van de concurrerende
gereedschappen, die vaak naar links bewegen, met meer ongewenste zijdelingse bewegingen en
vermoeidheid voor de gebruiker tot gevolg.
De nieuwe BigFoot Mille LK 900E beschikt over een progressieve trekker, die een nauwkeurigere
snelheidsregeling over het volledige bereik toelaat. Via de trekker en het de snelheidsregeling kan de
gebruiker de exacte gereedschapssnelheid instellen en indien nodig snel aanpassen zonder
onderbreking van het polijstproces. Geen enkel detail werd over het hoofd gezien bij het ontwerpen
van de Mille, zelfs wanneer het gereedschap niet in gebruik is. Er bevinden zich twee rubberen
steunen op de bovenzijde van de machine waarop de machine omgekeerd kan rusten als deze niet in
gebruik is. Het nieuwe, extra lange snoer van 9 meter, standaard geïntegreerd op de LK 900E, zorgt
voor betere wendbaarheid in een werkruimte en bespaart tijd en ongemak met verlengsnoeren. De
RUPES BigFoot Mille laat ook het gebruik toe van twee verschillende polijstschijven met een
diameter van 125 mm en 150 mm; deze nieuwe polijstmachine is dan ook uiterst veelzijdig voor
talloze polijstbewerkingen. Het steunschijfsysteem werd zorgvuldig ontworpen om dezelfde
prestaties met een laag trillingsniveau te behouden, ongeacht de diameter van de geïnstalleerde
steunschijf.

Zoals voor de hele BigFoot-familie van polijstmachines wordt de nieuwe direct aangedreven,
dubbelwerkende polijstmachine Mille LK 900E aangeboden als een compleet polijstsysteem. De
nieuw ontworpen foampads, de revolutionaire nieuwe wollen polijstschijftechnologie en twee
gloednieuwe polijstpasta's. Ontworpen om in harmonie te werken met de unieke beweging van de
direct aangedreven, dubbelwerkende polijstmachines. Door RUPES intern ontwikkeld en
gefabriceerd.

Deze gloednieuwe machine van RUPES voegt nog een extra dimensie en grotere veelzijdigheid toe
aan het groeiende assortiment van de BigFoot-polijstgereedschappen.

Afbeelding 1: RUPES Mille LK 900 E
Afbeelding 2: RUPES Mille LK 900 E
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