Уредът за механизирано фугиране (базука)
CIMEX DT135-SYS е предназначен както за
лесно и бързо шпакловане на фугите на
гипскартон, така и за вътрешни ъгли.
Намира широко приложение в сферата на
строителството, и най-вече сухото строителство
и довършителните ремонтни дейности.
С тази машина многократно се увеличава
производителността и се оптимизира времето
за завършване на строителния обект.
Пълният комплект / системата за фугиране
и шпакловка CIMEX DT-135-SYS включва още
изглаждащи кутии, накрайник за нанасяне на
шпакловка върху винтове, накрайници за
поставяне на лента във вътрешни и външни
ъгли, накрайник за завършване на ъгли,
резервоар за ъглови накрайници и помпа.

DT135-SYS

УРЕД ЗА
МЕХАНИЗИРАНО
ФУГИРАНЕ КОМПЛЕКТ
2

2,8 кг.
ТЕГЛО

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

3 м.

ВИСОЧИНА НА
РАБОТА

1. ЛЕК И УДОБЕН БОРД
Тегло 2,8 кг.

2. ВЕРИЖЕН МЕХАНИЗЪМ
Изключително надежден.

3. ИЗГЛАЖДАЩИ КУТИИ
Служат за регулиране количеството на нанaсяната шпакловка и
намаляване на натиска при шпакловане.

4. НАКРАЙНИК ЗА НАНАСЯНЕ НА ШПАКЛОВКА
ВЪРХУ ВИНТОВЕ
Накрайникът служи за скриване на глави на винтове и има
пластина за лесно почистване .

5. НАКРАЙНИЦИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕНТА ВЪВ
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ЪГЛИ
Служат за бързо и прецизно поставяне както на хартиена лента,
така и на гъвкава метална лента или метални ъглови профили с
хартиено покритие. Тези накрайници премахват материала, който
е излишен под лентата по стената и ъглите.

6. НАКРАЙНИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ЪГЛИ
Този накрайник служи за перфектното завършване на ъгъла,
благодарение на шпакловъчния нож.

2

7. РЕЗЕРВОАР ЗА ЪГЛОВИ НАКРАЙНИЦИ
Резервоарът осигурява приставката за ъгли със сместа за фуги.

8. ПОМПА
Помпата служи за бързо и лесно пълнене на инструментите за
шпакловане с готовите за употреба фугопълнители.
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МАШИНИ ЗА ГИПСОКАРТОН

1

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ DT135-SYS
Тегло

2,8 кг.

DT135-SYS

УРЕД ЗА
МЕХАНИЧНО
ФУГИРАНЕ КОМПЛЕКТ
С

машината

едновременно

за

полагате

фугиране
хартиена

CIMEX
лента

и

нанасяте прецизно количество фугопълнител.
Инструментът за механизирано фугиране и
шпакловане CIMEX е лесен за поддръжка и
почистване, и ви спестява много усилия. С него
нанасяте тънък равномерен слой шпакловъчна
смес под лентата, която съхне, непосредствено
след като шпакловате.
Конструкцията на базуката CIMEX DT135-

ОКОМПЛЕКТОВКА

•
•
•
•
•
•

изключително надеждна и издръжлива. Теглото
на машината е 2.8 кг, което я прави удобна за
продължителна употреба, транспортиране и
съхранение. При работа с уреда за шпакловка на
гипскартон с лекота може да достигнете до 3 м
височина, без наличие на стълба или скеле.
След употреба е много важно да почистите
старателно машината с течаща вода, за да не
остава материал по детайлите.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Шлайф машина
CIMEX

Повдигач за
гипскартон CIMEX

Професионални
прахосмукачки CIMEX
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•

Уред за механично фугиране CIMEX DT135
Изглаждащи кутии
Накрайник за нанасяне на шпакловка върху
винтове
Накрайници за поставяне на лента във
вътрешни и външни ъгли
Накрайник за завършване на ъгли
Резервоар за ъглови накрайници
Помпа
Гаранционна карта + Ръководство

МАШИНИ ЗА ГИПСОКАРТОН

•

SYS е олекотена, изработена е от алуминий и е

