
ROTO-ORBITÁLNÍ JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 17" - 1500 RPM
O 143 U
Modely profesionálních, inovativních a multifunkčních orbitálních jed-
nokotoučových strojů, které umožňují snadné a rychlé čištění všech 
typů povrchů. Vhodné pro ošetření, jako je leštění, krystalizace, jemné 
broušení mramoru, betonu, kamene, parket, terakot a kameniny. O 
143 je také ideální pro čištění náročných povrchů, jako jsou koberce. 
Oscilační hlava se přizpůsobuje všem povrchům a umožňuje operátor-
ovi pracovat na nepravidelných podlahách, což snižují jeho námahu. 
Dostupné příslušenství a kola, která nezanechávají stopy, činí různé 
úkoly jednoduchými a efektivními. Při používání roto-orbitálního 
principu s vysokofrekvenčními oscilacemi je O 143 překvapením pro 
své nízké vibrace, stabilitu a manévrovatelnost. Dokonce i krystal-
izační úkoly, které vyžadují použití oceli, budou rychlé, snadné a bez 
námahy. Jeho ergonomická rukojeť v kombinaci s tuhým a kompaktním 
rámem, velkými koly a sníženou hmotností činí tento stroj odolným, 
ale současně snadno použitelným. U 10: základní model, všestranný 
a snadno použitelný. U 13: verze se silnějším motorem pro náročnější 
a obtížnější práce.

NÁZEV PRODUKTU
TYP KATALOGOVÉ ČÍSLO POČET/PALETA
O 143 U 10 00-110EL-GH 1
O 143 U 13 00-113EL-GH 1

Ergonomická 
rukojeť

Detail rukojeti Kolečka 
nezanechávající 
stopy

Přídavné závaží Nádrž 12 l Elektrický 
rozprašovací 
system

Široký výběr padů Zajištění kartáčové 
hlavy (optional)

TECHNICKÝ POPIS
Pracovní šířka - Ø kartáče mm 430
Kmitání za minutu n 1500
Jmenovité napětí V 220 - 240
Frekvence Hz 50
Příkon motoru kartáče W 1000/1300
Přítlak kartáče g/cm² 35,0 - 37,0
Světlá výška stroje mm 265- 280
Možnost připojení vysavače (suchý) -- ano
Hlučnost dbA <54
Typ převodovky -- direct
Napájecí kabel m 12
Hmotnost Kg 62,2 (U 10) - 64,8 (U 13)
Rozměr mm 1200x730x450

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TYP KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák PAD 17” 00-268

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TYP KATALOGOVÉ ČÍSLO
Nádrž Ergoline 12 l 00-330
Elektrický rozprašovací system 00-356EL-GH
Přídavné závaží 6,5 kg 14-104
Přídavné závaží (2 x 6,5 kg) 14-105
Zajištění kartáčové hlavy 13033F
Kovový kryt motoru 14251F


