Krachtige techniek.
Licht werk.
Het muur- en plafondschuurapparaat Spider® 2800 L

De lichtste Spider ooit!
®

Muur- en plafondschuurapparaat Spider ® 2800 L
Spider® 2800 L
In de levering inbegrepen:
muur- en plafondschuurapparaat met klittenbandschuurschotel
4 m-aansluitkabel
transporttas
Technische gegevens:
lengte: 1,43 m
vermogen: 450 W, 230 V / 50 Hz
stationair toerental: 1.000 – 1.600 omw. / min.
gewicht: 2,86 kg

Geoptimaliseerd voor uw werk:
●

●

●

●

Art.nr. 62 56 00

veelzijdig inzetbaar om in een enkele beweging pleister
en plamuur aan te brengen en voor droogbouw en
isolatiewerkzaamheden
extreem licht en krachtig op grote oppervlakken
onderhoudsvrije, borstelloze motor en digitaal display
voor de regulering van het toerental
vlotte start en variabel regelbare randuitsparing om te
schuren tot aan de rand

Aanbevolen reserveonderdeel:
reser veklittenbandschuurschotel voor muur- en
plafondschuurapparaat Spider ® 2800 L
Art.nr. 62 56 05

Flexibel.

Constant.

Digitaal.

Flexibele schuurkop zonder as
voor het moeiteloos te werken
op muren en plafonds

Borstelloze motor met elektronica voor een constante
snelheid en gelijkmatig werk

Digitale display voor de regeling van het toerental met
bedrijfsurenteller

Toebehoren voor Spider® 2800 L
Verlenging
●

voor hoge muren en plafonds

●

verlenging van de reikwijdte met 50 cm

Art.nr. 62 56 20

Altijd het juiste schuurmiddel
Totaalgewicht
slechts 2,86 kg

Klittenbandschuurmiddelen
●

voor rondschuurapparaten

●

Ø 225 mm

●

voor alle modellen van de Spider ® en de handschuurapparaten van STORCH

Korrelgrootteg

FineXX®STAR multi
klittenbandschuurpapier
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'Allrounder' van
STORCH

FineXX®Net klittenbandfijnschuurrooster
Ideaal voor het schuren
van geplamuurde gipskartonwanden

art.nr. 47 96

18

24

Styroporschuurmiddelen
Voor het schuren van
styropor, bv. isolatieplaten

art.nr. 47 58

16

Het art.nr. van de schuurmiddelen met overeenstemmende korrelgrootte bestaat uit de begincijfers van het art.nr. van het
schuurmiddel en de eindcijfers in de tabel.

Muurschuurapparaat Spider ® XS
Spider® XS
In de levering inbegrepen:
zuigslang
transportkoffer
Technische gegevens:
vermogen: 1.200 W, 230 V / 50 Hz
stationair toerental: 650 – 1.300 omw. / min.
gewicht: 3,16 kg

●

●

●

Art.nr. 62 15 00

kort schuurapparaat voor werk
in kleine ruimten of op een
stelling
randuitsparing voor het schuren
tot aan de rand
incl. zuigslang en transportkoffer

Aanbevolen toebehoren:
reser veklittenbandschuurschotel voor
muur- en plafondschuurapparaat Spider ®,
Spider ® S en Spider ® XS
Art.nr. 62 45 05

Schuurstofzuiger VacTec 30 M
VacTec 30 M
In de levering inbegrepen:
1 x zuiger met vliesfilterzak
1 x PE-filterzak
4 m antistatische zuigslang met zuigkrachtregeling
2 x zuigbuis met nat-droogvloerzuigmond
gereedschapsmof voor machineaansluiting,
Ø 35 mm
adapter voor aansluiting op de
Spider ® 2800 L

●

●

praktische en robuuste zuiger
voor gebruik in natte en droge
omgeving
sensorgestuurde
vibratieautomaat

Technische gegevens:
stofklasse M
vermogen 1.380 W, 230 V / 50 Hz, 6 A
container volume 30 l

Ook verkrijgbaar als
VacTec 30 L, stofklasse L

Art.nr. 65 25 50

Art.nr. 65 25 00

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
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