Productinformatie: RUPES LC71T Minivlakschuurmachine
De RUPES vlakschuurmachine met een unieke schuurzool
De RUPES LC71T Vlakschuurmachine 80x200mm is speciaal ontworpen voor het schuren van moeilijk
bereikbare plaatsen. Hierbij moet u denken aan bijv. houten jaloezieën, Louvre deuren, roosters,
latten, trapleuning etc. De speciale steunschijf is ontworpen om de stofafzuiging te garanderen: zelfs
aan de voor- én zijkant. Dit is mogelijk dankzij de horizontaal gepositioneerde gaten en luchtkanalen.

Afbeelding 1: Optimale stofafzuiging door luchtkanalen.
De RUPES LC71T levert een 20% hogere schuurprestatie dankzij nog meer energie-efficiency: Er
ontstaat geen afstraling van restwarmte. 10% gewichtsbesparing is mogelijk gemaakt door de
toepassing van koolvezel. En de omgevingsstof is verminderd door het gebruik van het RUPES
GreenTech Filter.
De RUPES LC71 met een rechthoekige schuurzool is een zeer compacte en handige handpalm
vlakschuurmachine met een 2mm schuurcirkel en met een laag gewicht. Deze combinatie maakt de
elektrische schuurmachine zeer geschikt voor het schuren van grillig gevormde werkstukken. De
stofdichte schakelaar en lagers zorgen voor een lange levensduur. Uitgevoerd met een RUPES
GreenTech filter unit voor directe plaatsing op de machine.
“GreenTech Filter Unit, zuivere lucht op de werkplek”: De wetgeving heeft de afgelopen jaren veel
veranderd aan het werk van de schilder; ook de eisen m.b.t tot de voorbewerking zijn sterk gewijzigd.
Het fijner schuren en het schoner werken heeft de toekomst.

RUPES speelt met de komst van deze machine optimaal in op de nieuwe wetgeving. Stofvrij werken is
met RUPES nóg eenvoudiger geworden. Uiteraard is deze nieuwe machine door TNO getest en
voldoet hij in combinatie met een RUPES stofzuiger aan de hoogste norm. Zelfs in situaties waar een
stofzuiger niet toepasbaar is, biedt RUPES een gemakkelijke oplossing met het vernieuwde
GreenTech filter. Minder stof, meer voordelen! Het RUPES Green Tech filter is ontworpen voor het
opvangen van de door de schuurmachine afgezogen stof van allerlei oppervlakken: Zoals hout,
composietmaterialen, metaal, pleister en andere soorten oppervlakken.

Het innovatieve polyester filter verhoogt de filter efficiëntie in vergelijking met de traditionele
geweven of papieren filters en gaat gelijktijdig langer mee. Het filtersysteem zorgt ervoor dat de
omgevingslucht voor de gebruiker langer schoon blijft. Dankzij dit filter unit kan men vele uren
werken, zonder vervanging van het filter.

Kenmerken van de RUPES LC71T Vlakschuurmachine:


Speciaal voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen;



20% verhoogde schuurprestaties door de lay-out / efficiency van de machine;



Enorm laag in gewicht;



Krachtig afzuigsysteem met het RUPES GreenTech filter (direct op de machine);



Revolutionair design, krachtige machine;



Toerentalregelaar: 13.000 RPM;



Uitstekende resultaten dankzij de schuurcirkel en de snelheid van de machine;

Afbeelding 2 : Speciaal voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen.

Specificaties van de machine:
Artikelnummer:

RU-LC71T

Uitvoering:

Elektrisch

Toerental:

13.000 RPM

Diameter/Afmeting Schuurpad:

80x200 mm

Schuurzool:

Velcro Klittenband

Schuuruitslag/Schuurcirkel:

2 mm

Automatische Stofafzuiging:

Ja

Wattage/Vermogen:

200 Watt

Gewicht:

1,15 KG

Fabrikant:

RUPES

Verpakking:

RU-LC71T machine, tezamen met GreenTech
Filter (RU-80.400/C) in Doos

* De machine is qua techniek en prestaties identiek aan de RU-LE71T machine. Klik hier voor de
technische tekening van de RUPES-LET & Klik hier voor de Manual van de RU-LE71T.

Afbeelding 3 : De RUPES vlakschuurmachine met een unieke schuurzool

