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PRODUCTBESCHRIJVING:
PALLMANN GECKO STAR 2.0 is een zeer prettige machine 
om mee te werken en levert een uitmuntend schuurresultaat 
tot aan de rand. De ingebouwde lampen zorgen voor een 
beter zicht op oneffenheden in de vloer. Door het koppelen 
van een stofzuiger aan de machine is nagenoeg stofvrij 
schuren mogelijk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Voor het perfect schuren van kanten van de parketvloer.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Levering:

 

Robuuste uitvoeringu

Gebalanceerd gewicht voor maximale schuurdruku

Hoog vermogen (1500 watt)u

Comfortabele en ergonomische handgrepenu

Adapter voor een stofzuiger voor nagenoeg stofvrij 
schuren

u

Kabelklemmen voor stofzuigerslangu

Unieke, eenvoudige instelling van de wielpositieu

Zeer comfortabel schuren door evenwichtig gewichtu

Optimale verlichting van het vloeroppervlak met LED-
technologie

u

PALLMANN GECKO STAR 2.0u

Adapter voor stofzuigeru

Afzuigpijp langu

Stofzak kortu

Gehoorbeschermingu

Stofmaskeru

Extra handvatu

Gereedschapstasu

2 x klittenband tussenschijvenu

Reserveklittenbandu

2 x zirkon schuurschijven 150/178 mm (K 40 en K 80)u

Stofzakhouderu

TECHNISCHE GEGEVENS:
Spanning 230 V
Vermogen 1500 W
Frequentie 50 Hz

Toerental Ø 150 mm: 3.800 U/min
Ø 178 mm: 3.300 U/min

Gewicht 9,6 kg
Lengte 
voorzetstukken

Ø 150 mm: lang/kort 370/130 mm
Ø 178 mm: lang/kort 385/175 mm

Afzuig aansluiting 38/35 mm

PALLMANN GECKO STAR 2.0
Pallmann Gecko Star 2.0 is de perfecte schuurmachine voor de kanten. Comfortabel en krachtig 
schuren zijn kenmerkend voor deze onmisbare machine voor de parketteur.
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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 
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