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Mobilny odkurzacz
elektropneumatyczny Rupes (
KS 260 EPNS )
Cena

6 100,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

KS 260 EPNS

Kod producenta

KS 260 EPNS

Opis produktu
Mobilny odkurzacz elektropneumatyczny Rupes KS 260EPNS - uniwersalne zastosowanie do wyciągania zwykłego pyłu i
produktów pylących we wszystkich sektorach: automotive, przemysłu stoczniowego, stolarskiego i przemysłowego. Mocny,
solidny i niezawodny, przystosowany do jednoczesnego połączenia z dwoma narzędziami.

Cechy produktu:
Mobilna jednostka wyciągowa wyposażona w system umożliwiający jednoczesne połączenie z dwoma narzędziami,
zarówno elektrycznymi, jak i pneumatycznymi
Solidna, stabilna i bardzo zwrotna maszyna
Certyfikat TÜV zapewnia operatorowi wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa
Mocny i niezawodny, każdy wyposażony w dwa silniki o mocy 1000 W
Podwójny system rozruchu:
- manualny
- automatyczny, ze znaczną oszczędnością energii
Opcjonalny wybór dwóch prędkości w celu optymalizacji ekstrakcji zgodnie z liczba podłączonych narzędzi
Filtr certyfikowany klasy M (EN 60335-2-69)
Wysoce wydajny system filtrów dzięki podwójnej ochronie
Praktyczne "drzwiczki wejściowe" (opatentowane przez RUPES) w celu uproszczenia dostępu do worka na kurz
Zdejmowane panele boczne do przechowywania rur ekstrakcyjnych lub zasilających

Dane techniczne
Dysza próżniowa
Moc
Moc maksymalna
Worek pojemnościowy
Pojemność zbiornika
Hałas
Przepustowość
Masa
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nr 2
2 x 1000 W / hp
2 x 800 W
1 x 1600 W
7 kg
65 L
72 dB
260 m3 / H2O
35 kg

Rupes

Historia firmy RUPES od 1947 roku
RUPES jest włoską firmą rodzinną, założoną w 1947 roku w Mediolanie. Od samego początku zaangażowanie RUPES w
innowacje produkcyjne i jakość produkcji określiło firmę jako światowego wzorcowego producenta profesjonalnych
elektrycznych i pneumatycznych narzędzi, akcesoriów i systemów odsysu. Zaangażowanie RUPES w badania i rozwój było
motorem sukcesu firmy. Skoncentrowanie się na projektowaniu i wytwarzaniu produktów, które są w pełni zgodne z
przepisami BHP i oferują wyższy komfort pracowników, definiuje każdą nową inicjatywę produktową.
W ciągu ostatnich lat RUPES opracował szeroką gamę patentów i stworzył szereg rozwiązań, które przyczyniły się do
uproszczenia dzisiejszej pracy i zwiększenia wydajności.
Bycie międzynarodowym liderem oznacza bycie intuicyjnym, szybkim, kreatywnym i innowacyjnym. RUPES przestrzega tych
zasad od 1947r. Dziś, dzięki działowi badawczo-rozwojowemu i wyjątkowo wysokiej jakości swoich produktów, jest uważany za
jednego z wiodących graczy na międzynarodowym rynku profesjonalnych narzędzi polerskich.
Rok 2008 był rewolucyjnym jeśli chodzi o zmiany w polerowaniu powierzchni - stworzenie polerki samochodowej LHR 150 o
skoku 10 mm, większej orbicie niż kiedykolwiek wcześniej. 2010 - Pod marką BigFoot, została podniesiona poprzeczka w
świecie wykończeń i detailingu samochodowego. Ten nowy system oferował polerki Rupes ze skokiem 15 mm i 21 mm,
zmieniając na zawsze sposób, w jaki lakiernicy podchodzili do procesu polerowania, szlifowania i renowacji.
Maszyny polerskie Rupes konkurują z takimi producentami jak Flex czy Dynabrade. Część akcesoriów, jak talerze, gąbki Rupes
produkuje dla firmy 3M.

Polerowanie bez hologramów
Rupes oferuje szereg produktów skierowanych w głównej mierze do warsztatów lakierniczych, detailerów, stolarzy, przy
produkcji jachtów, laminaty jak i również w przemyśle. Najpopularniejsze z nich to seria Rupes BigFoot. Do najbardziej
popularnych maszyn polerskich należą m.in. polerka do samochodu Rupes 15 Mark 2 (LHR 15 Mark II), Rupes 21 Mark II,
Rupes BigFoot LHR 75E, Rupes Skorpio, Rupes Nano iBrid. Dużą zaletą marki jest również profesjonalny serwis maszyn oraz
dostęp do części zamiennych.

Rupes Polska - szkolenia, pokazy, testy
Coraz więcej firm wykorzystujących w swojej pracy maszyny polerskie jak i inne elektronarzędzia dedykowane do
profesjonalnej pracy decyduje się na wykorzystanie produktów firmy Rupes w swoim parku maszynowym. Co za tym
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przemawia? Niewątpliwie - jakość produktów, co za tym idzie - oszczędność czasu. Jak wykończyć lakier bez hologramów to pytanie zadaje wiele osób na co dzień pracujących w warsztatach lakierniczych, zmagając się z często pojawiającym się
problemem. Za pomocą polerek samochodowych Rupes BigFoot problem ten można zminimalizować, a przy odpowiedniej
technice - całkowicie wyeliminować. Z pomocą przychodzą tutaj przedstawiciele marki oraz liczni doświadczeni instruktorzy
którzy służą pomocą w zakresie przygotowania powierzchni lakierniczej, etapów pracy z lakierem jak i również doboru maszyn
do danej pracy. Należy pamiętać, że Rupes to nie tylko lakiernia. Maszyny te z powodzeniem znajdują zastosowanie również w
przemyśle ciężkim, konkurując z maszynami pokroju linii niebieskiej Bosch, Milwaukee czy Festool. Duża zaletą są również
zestawy polerskie Rupes skierowane do użytkowników domowych zawierające akcesoria polerskie, pasty polerskie i inne
niezbędne do pracy produkty. Z produktami marki Rupes polerowanie lakieru staje się szybkie, łatwe i przyjemne. Z
przyjemnością zorganizujemy dla Państwa prezentację systemu Rupes dzięki której będą Państwo mogli zobaczyć jak praca za
pomocą tych urządzeń usprawnia procesy produkcyjne, renowacyjne czy naprawcze.
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