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Multifunctionele parketschuurmachine
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PRODUCTBESCHRIJVING:
Door het schuren met de drie-schijfstechiek en een krachtige 
aandrijving wordt een perfect schuurresultaat behaald. De 
machine is uiterst eenvoudig te bedienen, loopt rustig en 
wordt vooral gekenmerkt door zijn veelzijdige 
toepassingsmogelijkheden; van krachtig schuren tot zacht 
polijsten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Levering:

 

Voor het grof-, fijn- en tussenschuren, basisreiniging en 
polijsten van de parketvloer.

u

In combinatie met de Pallmann Borstelset ook geschikt 
voor het borstelen van de vloer.

u

Schakelbare schuuraandrijvingu

Extra gewicht verhoogt de schuurdruku

Perfecte schuurbeeld door drie-schijfstechnieku

Duurzame kettingaandrijvingu

Makkelijk schoon te maken dankzij de open constructieu

Toerental traploos instelbaar (50 - 400 rpm)u

Hoog verwijderingstempou

Soft start technologieu

In hoogte verstelbaar handvatu

Aansluiting voor stofzuigeru

Robuuste machineu

Stof-afdichtingsringu

Grote, zachte wielenu

Wielen laten geen sporen achteru

PALLMANN SPIDERu

 Extra gewicht à 15 kg\u

Stofdichtingsringu

Kabel 12,5mu

Drievoudige schijf met klittenband 180 mmu

3 x harde basispad 180 mmu

3 x zachte basispad 180 mmu

3 x uitwerpschijf 180 mmu

3 x tussenschijf 180 mmu

1 x padaandrijfschijf 40 cmu

3 x keramiek plus klittebandschijf 178 mm 10-gaats K 5u

3 x zirkonklittebandschijf 178 mm 10-gaats K 60u

3 x siliciumcarbide klittebandschijf 178 mm 10-gaats K 
80

u

Veiligheidssetu

TECHNISCHE GEGEVENS:
Spanning 230 V
Vermogen 2000 W
Frequentie 50
Toerental 50 - 400 U/m in
Gewicht 42 kg
Werkbreedte 400 mm
Afzuig aansluiting 38 mm
Extra gewicht 15 kg

PALLMANN SPIDER
De nieuwe standaard in het schuren, polijsten en borstelen van parket. De veelzijdigheid van de 
machine is ongekend.
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