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Sprinter SDM 43 biedt u:
` G̀ebruiksgemak en flexibiliteit
` Ùitstekende reinigingsresultaten
` D̀uurzaamheid en robuustheid
` Èenvoud in bediening en onderhoud

Flexibel met grootse prestaties
De Sprinter SDM 43 is een hoogwaardige polijstmachine geschikt voor de dagelijkse 
droge reiniging van middelgrote tot grote oppervlakken die zijn behandeld met 
bijvoorbeeld een gemetalliseerde was. Is flexibel in gebruik en wordt in gezet voor 
o.a;  het onderhouden van natuursteen vloeren en Linoleum vloeren op locatie als, 
scholen, winkels en showrooms. 

Uitstekende resultaten
Met de Sprinter SDM 43 kunt u op een snelle en gemakkelijke manier het optimale 
wet-look glans effect creëren. Dankzij het unieke zwenksysteem kan hij zowel in 
rechte lijnen als in waaiervorm worden gebruikt, waardoor het mogelijk is om in 
kleine ruimtes te werken en plaatsen te bereiken die met ganbare ultra high speed 
machines niet bereikt kunnen worden.

Duurzaamheid en robuustheid
De robuuste inductiemotor zorgt voor een trillingsvrije werking en staat garant voor  
een lange levensduur met hoge prestaties. Het gebruik van duurzame materialen en 
kwaliteitsonderdelen met een lange levensduur verhogen de operationele 
inzetbaarheid van de machine en zorgen ervoor dat de service- en onderhoudskosten 
tot een minimum beperkt worden.

Eenvoud en gemak in onderhoud
Alle delen die dagelijks onderhoud nodig hebben kunnen zonder gereedschap 
verwijderd worden. De bediening is eenvoudig met een minimale behoefte aan 
instructies. 
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Sprinter SDM 43  01819700

Accessoires Artikelnummer

Pad 3M 16" nylon beige 01651000 

Technische gegevens

Wekbreedte  40,5 cm

Toerental 1000 rpm

Voltage 220 V

Frequentie 50 HZ

Borstelmotor  1600 W

Geluidsniveau <56 DB

Afmeting (L x B X H ) 1200 x 720 x 420mm

Kabel lengte 15 m

Machinegewicht 39 kg
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Borsteldruk 43,2 g/cm

Overbrenging D.m.v. riem 

IP-Code IPX4
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