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Elektrische motor 0,75 kW, universeel, volledig ingesloten, 
230V, 50Hz

Schuurpad 45,7 cm

Netsnoer 12,2 m grijze, niet-afgevende rubber

Afmeting schuurpad 30,5 cm x 45,7 cm

Schuursnelheid 3.000 omwentelingen per minuut

Geluidsniveaus 74 dBA

Wielen (2) 7,6 cm

Afmetingen 
(L x B x H) 46 cm x 51 cm x 114 cm

Machinegewicht 56,7 kg

Transportgewicht  66 kg

 Garantie Machine: Onderdelen en arbeid - 1 jaar*
*Exclusief verbruiksgoederen slijtage-items

BESCHIKBARE MODELLEN

Productbeschrijving

technische gegevens
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Parketschuurmachines

De volledig gesloten, luchtgekoelde motor voorkomt oververhitting en de noodzaak 
om hem te reinigen.

Robuust frame en aandrijfschijf in gegoten aluminium voor extra stevigheid.

Onafhankelijke stofopzuig-ventilator voor efficiente stofopvang.

Stofkap met borstel om stof te kunnen opvangen (niet afgebeeld).

De stofbuis maakt het eenvoudig bevestigen van vacuümslangen van 3,8 cm of 5,1 
cm mogelijk voor verbeterde stofopzuiging.

Transparante gegoten stekker met intern lampje als stroomindicator. 
 

07083A – 230V, 50Hz orbitale schuurmachine met stofcontrole

OBS 18 DC Orbitale schuurmachine

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De willekeurig orbitale schuurwerking van de OBS-
18DC verwijdert de kraspatronen die door trommel 
of roterende schuurmachines zijn achtergelaten 
waardoor een gladde, vlakke vloer ontstaat die klaar is 
voor afwerking. Aan 3.000 omwentelingen per minuut 
schuurt de OBS-18DC sneller dan welke andere 
orbitale schuurmachine dan ook. Met koppelloze 
werking voor meer comfort voor de bediener is de 
OBS-18DC perfect voor tussentijdse “screenings- en 
hercoatings”- en fijne schuurwerkzaamheden.
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AVAC-stofopvangsystemen zijn de 
perfecte combinatie van kracht en 
draagbaarheid. Met een inhoud van 
45 en 98 liter zijn beide modellen 
eenvoudig te vervoeren, en ze zijn 
verkrijgbaar met optionele H.E.P.A.-
filters.


