Opnå perfekte resultater, overalt
Mi-TOR Orbital
Til rengøring af trapper og små rum, og perfekt kant finish

Mi-TOR ORBITAL

Mi-TOR
Orbital skuremaskine

OVERFLADE
BEHANDLING

Vask

Afvoksning

•

Orbital maskine med ledning, direct
drive traktion, stålramme og PPL cover

•

Nyttig til alle små, svært tilgængelige
rum, der skal rengøres og desinficeres

•

Essentiel til kantbehandling og hjørner

•

Til gulvvedligeholdelse, grundig
rengøring og polering

OVERFLADER

Marmor

Gres fliser

Finslibning
Beton

Polering
Terracotta

Epoxy

Parket

22,5

kg 10

EGENSKABER

Cm 11,5

Cm

Den orbitale bevægelse
betyder en konstant bane,
der giver mange passager
over samme overfladeareal

Det hængslede håndtag sørger for
stor bevægelsesfrihed, op til 180°
sidelæns og 90° bagud

Ergonomisk håndtag

Tænd/sluk-knap og
ledningsstøtte

Fodbetjent
håndtagsudløser

To baghjul for nem
transport

Mi-TOR ORBITAL

Mi-TOR B
Batteridrevet orbital skuremaskine

OVERFLADE
BEHANDLING

Alle funktioner, plus bekvemmeligheden
ved en trådløs maskine

•

Seneste generation af Lithium ion batteri

•

Essentiel til alle steder, hvor
stikkontakter ikke er i nærheden eller
ikke er tilgængelige

•

Bekvemmeligheden ved at arbejde
overalt i perfekt autonomi

Afvoksning

Finslibning

Polering

−

Lithium ion batteri
lige ved hånden.

Mi-TOR Kid

Håndholdt orbital skuremaskine
•

Udstyret med praktiske håndtag til
brug på alle vandrette overflader som
borde og bordplader, af en bred vifte af
materialer, herunder marmor, granit,
træ osv.

+

Vask

•

TILBEHØRS KIT "L"
Tilbehørssæt til
rengøring af hjørner og
lodrette kanter, selv
med afrundede vinkler,
såsom trapper og sokler.

TILBEHØR
3000
1500
800
400

Starter Kit:
Slibende pads til dyb
rengøring, vedligeholdelse
og polering: rød, hvid,
grøn og sort.
25 x 13,5 cm
Tykkelse 2 cm

Melamin pad
til vask af hårde gulve,
mikroporøse gulve, meget
beskidte gulve, stengulve,
keramiske gulve og beton.
25 x 13,5 cm
Tykkelse 2 cm

Diamant pads
i 4 forskellige grit, til
marmor og lignende
typer materiale.
25x13,5 cm
Tykkelse 2 cm

DSWC pad
til dyb rengøring, afvoksning
og træ eller parketslibning.
25 x 13,5 cm
Tykkelse 0,6 cm

TMB GEL LUX MARBLE
Poler gel til marmor, til brug
med hvide pads.
1 kg pakke.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mi-TOR

Mi-TOR Kid

Mi-TOR B

Strømforsyning

V/Hz

230/50

230/50

36 V

Effekt

W

80

80

80

Direkte

Direkte

Direkte

Traktionstype
Li-ion batterikapacitet

Ah

–

–

5

Batteri køretid

Min

–

–

75

Batteriopladerens spænding

V/Hz

–

–

220-240/50-60

Genopladningstid

–

–

ca. 2 timer

Størrelse på vibrerende plade

mm

225×115

225x115

225x115

Størrelse på Pads

mm

250×135

250x135

250x135

Rotationer pr. minut

rot/min.

3300

3300

3300

Størrelse på maskinbase

mm

270×115×130

270x115x130

270x115x130

Teleskophåndtagsudvidelse

mm

fra 970 til 1350

–

fra 970 til 1350

Maskinens vægt

Kg

10

9

11,7

