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HANDY-200HANDY-200

Stroj na broušení dřevěných podlah vybavený  odstředivým válcem. Velmi kompaktní a lehký.Ideální
pro půjčovny strojů a začínající firny.   Výměna brusiva je otázkou deseti vteřin. Tři stupně tlaku na 
válec pro hrubé, střední a jemné broušení.
TECHNICKÉ ÚDAJE:    šíře válce         200 mm                                                   98. 600 ,-
                                              váha                  60 kg
                                              motor                220V- 240V - 50Hz –1,5 kW       
                                              otáčky válce      2300 ot/min

DRUM-250DRUM-250

Klasický stroj na broušení dřevěných podlah. Jeho válec umožňuje použití brusiva v rolích. Bytelná 
konstrukce ho odlišuje od ostatních značek. Pro snažší přepravu ho lze snadno demontovat. Tři stupně 
tlaku na válec pro hrubé, střední a jemné broušení. Tento typ stroje nabízíme s variantou odstředivého 
válce na nekonečný brusný pás.
TECHNICKÉ ÚDAJE:   šíře válce           250 mm ( dělený válec)                         129.500,-
                                             váha                    74 kg
                                             motor                  220-240/380-400V- 50Hz -2,6/3,3 kW       
                                            otáčky válce        2000 ot/min
BELT-250BELT-250

Bruska na dřevěné podlahy s nekonečným pásem. Velká rychlost jejího válce umožňuje perfektní 
provedení práce. Velmi snadno ovladatelná v omezených prostorech. Jednoduchá demontáž. Tři 
stupně tlaku na válec pro hrubé, střední a jemné broušení.
TECHNICKÉ ÚDAJE:  šíře válce       250 mm                                                       139.700,- 
                                            váha                 88 kg
                                            motor               220-240/380-400V- 50Hz -2,6/3,3 kW       
                                            otáčky válce    2400 ot/min

ORBI

Orbitální bruska na jemné broušení dřeva a korku. Ideální pro broušení laku mezi jednotlivými 
vrstvami. Je vybavena svítilnou. Dodává se z dvěma typy desek na brusný papír a mřížku.
TECHNICKÉ ÚDAJE: rozměry desky na brusivo      400x115 mm
                                           váha                   45 kg
                                           motor                 220-240V- 50Hz -1,5 kW                         54.900,-
                                           motor  sání         480W

 



SPEEDSPEED

Rychlá a dobře ovladatelná rotační bruska s odsáváním. Díky velké rychlosti kotouče je práce se 
strojem velice produktivní. Svítilna na stroji pomáhá objevit defekty v broušení. Dosahuje perfektního 
povrchu především po okrajích dřevěných podlah.
TECHNICKÉ ÚDAJE:     průměr kotouče          178 mm                          39.900,-
                                                váha krátké rameno     15 kg 
                                                váha dlouhé rameno 18 kg
                                                motor                         220-240V- 50Hz –2 kW
                                                otáčky kotouče           3500 ot/min
 
EASYEASY

Rotační bruska na dřevěné podlahy. Lehký a pohyblivý stroj pro broušení okrajů podlah, ideální pro 
broušení dřevěných schodišť, růžků a obtížně přístupných ploch.
TECHNICKÉ ÚDAJE: průměr kotouče               150 mm                          39. 900,-
                                           váha                                   11 kg
                                           motor                               220-240V- 50Hz -1,8 kW       
                                           otáčky kotouče                 3500 ot/min
  
STRONGSTRONG

Rotační bruska na broušení okrajů dřevěných podlah. Vhodná pro déle trvající práce bez rizika pro 
motor. Je vybavena svítilnou a bezuhlíkatým motorem.
TECHNICKÉ ÚDAJE:  průměr kotouče               178 mm                           39.900,- 
                                            váha                                  22 kg 
                                            motor                                220-240V- 50Hz -1,5 kW       
                                            otáčky kotouče                 3000 ot/min
 
MINI STRONGMINI STRONG

Nový typ na trhu. Díky svým parametrům je to velice praktický a trvanlivý stroj. Jeho hlavní 
charakteristikou je bezuhlíkový motor s nízkou vahou a snadnou obsluhou. 
TECHNICKÉ ÚDAJE: průměr kotouče               178 mm                            39. 900,-  
                                           váha         15 kg

     motor                              220-240V- 50Hz - 0,9 kW
                                           otáčky kotouče                3000 ot/min                      
  

  PRODEJ  A  SERVIS : Jablonec nad Nisou – 28.října 25, 46601 Jablonec n.N.
                                                                   tel:  483 318 045  
                                                              fax: 483 318 044 

   Mikulová Irena 604 235 821
   Mrlinová Zdeňka 603 714 868                                  

                                                              E-mail: info@devasro.cz

                                
 (ceny jsou uvedeny v Kč bez 20% DPH)
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