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Fordele

Blød opstart og kontrolleret acceleration modvirker unødigt 
tab af polermiddel. Anti-spin funktionen bremser polerski-
ven ved stop. Nyt ergonomisk greb øger arbejdskomforten.

Lavt strømforbrug kendetegner Rupes 500W motoren, som 
også har et kølesystem med konstant høj ydelse uafhæn-
gig af polerskivens hastighed.

Bigfoot LHR 15 ES har en excentrisk bevægelse (sideud-
slag) på 15 mm. Det giver væsentlig bedre polereffekt med 
imponerende finish.

En polererondel på 150 mm er perfekt til polering på pane-
ler og andre store overflader. På LHR 21ES kan monteres 
en 180 mm polerpude. Maskinens design kombinerer 
komfort, funktion og lang holdbarhed. 

Rupes BigFoot LHR 15 ES / 21 ES
Varenr. 50006 / Varenr. 50005

Elektrisk Dual Action polermaskine  
med anti-spin system
Maskinens vægt og funktion gør den nem at  
arbejde med og giver ekstrem høj finish.

Rupes BigFoot LHR
15 ES / 21 ES

Dual Action betyder roterende polermaskine med excen-
trisk omdrejningspunkt, denne type maskine er velegnet til 
alle typer poleringer.

To-HånDS gREB
Polermaskinen er så godt afbalanceret at brugeren har 
fuld kontrol over maskinen selv med én hånd. Det kunst-
stofbeklædte greb, foran på maskinen, giver mulighed 
for to-håndsbetjening og en dermed ergonomisk ideel 
arbejdsstilling.

HASTigHEDSREguLERing
Omdrejningsregulerings-knappen gør det let at tilpasse 
maskinens hastighed til opgaven.

AnTi-Spin kAppE
Anti-Spin kappen har et dobbelt formål: Den beskytter  
brugeren og så modvirker den samtidig at polerskiverne 
går op i omdrejninger, hvis maskinen startes utilsigtet.

STARTknAp
Startknappen er placeret på højre side af håndtaget og kan 
låses. Det betyder at brugeren ikke hele tiden skal trykke 
på knappen under arbejdet.

DESign
Det specielle high-tech design gør maskinen meget beha-
gelig at arbejde med og har den sidegevinst at det er let at 
holde polererondellen plan på polerefladen.
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MoDEL  LHR 15 ES LHR 21 ES

Variabel hastighed  2000 ÷5000 2000 ÷4200

Vægt i kg  2,2 2,25

Motor  500 W 500 W

Elektronisk hastighedsregulering	 •	 •

Excentrisk slag (orbital)  15 21

polerpude max. mm  150 180

polerbagskive mm  125 150

Varenummer  50006 50005

Tekniske data

Splittegning

Rupes BigFoot LHR
15 ES / 21 ES

Kontakt Metalinas for bestilling af reservedele!
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