Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch
automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Productblad
Klassieke bandschuurmachine

PALLMANN COBRA CLASSIC
Pallmann Cobra Classic vertrouwd succes en jarenlang bewezen kwaliteit.
PRODUCTBESCHRIJVING:
Voor iedereen die vertrouwt op traditionele
parketschuurmachines in combinatie met de nieuwste
schuurtechnologie, bieden wij tevens onze klassieker, de
voorloper van onze PALLMANN COBRA aan: PALLMANN
COBRA CLASSIC. Deze machine heeft zich al tientallen
jaren bewezen en heeft technisch een update ondervonden,
waardoor de machine een klassieke look heeft, maar van de
nieuwste technologie is voorzien.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Voor het professioneel schuren van parket.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Soepele en relatief stille motor
Snelle motorwissel
Slechts 1 aandrijfriem
Riemspanning door veerkracht
Krachtig en effectief
Schuren zonder aanzetten door makkelijk bedienbare
wals
Effectieve stofafzuiging
Schuurdruk traploos instelbaar door middel van
walsinstelling
Eenvoudig te transporteren door los te
koppelen stuurbuis en motor
Levering:
PALLMANN COBRA CLASSIC
Gereedschapszak
Stofzak
PUR-kabel 12m
Gehoorbescherming
Stofmasker
Zirkonschuurband 200 x 750 mm (2 x K 36, 2 x K 60, 1
x K 100)

TECHNISCHE GEGEVENS:
Spanning

230 V

Vermogen

2500 W

Toerental

2.100 t/min

Gewicht

83 kg

Werkbreedte

200 mm

Afmetingen
schuurmiddelen

200 x 750 mm

1600755739
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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. | 09.2020

