
SZLIFIERKA DO POLEROWANIA BB-700E MKII
SZLIFIERKA DO POLEROWANIA POSADZEK

Blastrac BB-700E MKII to polerka przeznaczona do konserwacji  
polerowanego betonu oraz jego nabłyszczania. Jest wyposażona 
w ergonomicznie wygodny uchwyt, aby zmniejszyć zmęczenie  
operatora. Jest to idealna maszyna do dużych zadań, w takich  
miejscach użyteczności publicznej jak lotniska, centra handlowe, 
hotele i szkoły. BB-700E MKII posiada 2 złącza węża na pył z  
każdej strony elastycznej osłony pyłowej, połączone ze sobą  
złączką w kształcie litery Y dla lepszego odpylania. W ten sposób 
podczas pracy urządzenie jest całkowicie wolne od pyłu.  
Możliwe jest dodanie opcjonalnego zestawu obciążników, aby  
uzyskać większy nacisk na polerowanie.

Blastrac zapewnia kompleksową technologię narzędzi do polerki, 
oferując klientom rozwiązanie dla poprawy piękna i funkcjonalności 
polerowanych powierzchni betonowych, od zastosowań dla  
mieszkań i architektonicznych po obiekty komercyjne i  
przemysłowe.

Ø700 mm

kg 212 kg 

L,B,H
1.893 mm | 760 mm | 983 mm

300 - 1.710 obr/min

7,5 kW | 400 V | 50/60 Hz | 16 A | Trójfazowy

Do Przodu (Pchana)

ØØ Ø76 mm

78 dB(A)

Mniej niż 2,5 m/s2 

Beton | Kamień | Asfalt

JEDNOGŁOWICOWA SZLIFIERKA

Szlifowanie szlifierką jednogłowicową skoncentrowane jest na
jednej głowicy, elastycznie dopasowującej się do obrabianej
powierzchni. Maszyna ta jest idealna do szlifowania „agresywnego”,
a także do wstępnego przygotowania powierzchni.

SZEROKI ZAKRES OPRZYRZĄDOWANIA

Szlifierki firmy Blastrac posiadają szeroki zakres oprzyrządowania,
co sprawia, że szlifierkami jednogłowicowymi można wykonać 
dużo prac, na różnego rodzaju posadzkach.

ZIELONA TECHNOLOGIA

Nasze szlifierki, tak jak pozostałe maszyny nie zużywają wody ani 
innych chemicznych substancji.

ZAMKNIĘTY OBIEG PRACY

Każda szlifierka powinna być podłączona do odpowiedniego
odkurzacza firmy Blastrac. Oznacza to, że praca odbywa się
bezpyłowo w zamkniętym obiegu pracy.
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BDC-122M-LP
Odkurzacz

Przemysłowy

BDC-133MUD
Odkurzacz

Przemysłowy

005014SR
10 m Rura

Pyłowa Ø76 mm

E12995
Zestaw Odważników

PA-10927000
Pad do Posadzki Ø700 mm 

#0 (bez diamentu)

PA-109200E
Pad do Posadzki Ø700 mm 

#200

PA-109400E
Pad do Posadzki Ø700 mm 

#400

PA-109800E
Pad do Posadzki Ø700 mm 

#800

PA-1091500E
Pad do Posadzki Ø700 mm 

#1500

PA-1093000E
Pad do Posadzki Ø700 mm 

#3000

BB-700E MKII OPCJE
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