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TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Voor het professioneel schuren van parket.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Levering:

 

Snel grote oppervlakken schuren door maximale 
benutting van de schuurbandbreedte

u

5-voudige in hoogte verstelbare handgreep voor 
ergonomisch werken

u

Cockpitbediening: alle schakelaars binnen handbereik 
voor een altijd ergonomische werkhouding en comfort

u

Zeer krachtige machine voor een optimaal schuurbeeldu

PALLMANN COBRAu

Gereedschapstasu

2 x stofzak en 10 x wegwerpbinnenzaku

Zirkonschuurband 200 x 750 mm (2 x K 36, 2 x K 60, 1 
x K 100)

u

PUR-kabel 12mu

Gehoorbeschermingu

Stofmaskeru

Speciale reserve V-snaaru

TECHNISCHE GEGEVENS:
Spanning 230 V
Vermogen 2500 W
Toerental 2.100 t/min
Gewicht 89,7 kg
Werkbreedte 200 mm

PALLMANN COBRA
Pallmann Cobra is de krachtige bandschuurmachine in het Pallmann machinepark. De machine is 
efficienciënt, ergonomisch en levert een uitmuntend schuurbeeld.
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Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd 
wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de 
beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten 
worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten 
voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 01.2022
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