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TEHNOLOGIE AVANSATĂ A MOTORULUI FĂRĂ PERII



BURDUF COLECTARE PRAF
Asigură eficiența maximă 

a aspiratorului și împiedică 
funcționarea uneltei în 

regim de rotație liberă.

DESIGN ERGONOMIC
Mânerul din cauciuc și poziția comodă 

a mâinii pe unealtă oferă confort și 
stabilitate în timpul funcționării.

TALER NOU MULTIHOLE SLIM
Proiectat pentru a spori 

absorbția de praf pe suprafețele 
orizontale și verticale.

SKORPIO E - 3 mm: excentricul de 3 mm 
este destinat aplicațiilor de finisare care 
necesită granulații începând cu P320 sau 
mai mari. Excentricul mic, în combinație 
cu turații ridicate și granulații adaptate în 
funcție de necesități, permit obținerea unor 
suprafețe finale de înaltă calitate, pregătite 
perfect în vederea aplicării straturilor ulte-
rioare de vopsea sau lac.
SKORPIO E - 6 mm: excentricul de 6 mm 
este ideal atât pentru lucrări de șlefuire 
cât și pentru cele de finisare a suprafeței. 
Excentricul de 6 mm este cu 20% mai efi-
cient decât excentricul obișnuit de 5 mm 
și, atunci când este utilizat cu granulațile 
recomandate, cuprinse între P80 și P320, 
are ca rezultat același tip de finisaj de înal-
tă calitate.

DATA TEHNICE

MODEL RX153A RX156A

Ø Excentric [mm] 3 6

Ø  Taler [mm] 150 150

Şurub de prindere 5/16" 5/16"

Model găuri Multihole 
Slim

Multihole 
Slim

Turație [rpm] 4000÷10000 4000÷10000

Regulator electronic • •

Putere [W] 350 350

Clasa de protecție I I

Greutate [kg] 1,2 1,2

Noul SKORPIO E reprezintă primul șlefuitor orbital excentric, 
oferit de RUPES, dotat cu o tehnologie avansată a motorului fără 
perii. Eficiența ridicată a motorului fără perii garantează pute-
rea și rezultatele aferente pentru aproape orice tip de aplicație, 
menținându-și în același timp viteza, chiar și în condiții dificile 
de lucru. SKORPIO E este îmbunătățit din punct de vedere er-
gonomic, deci este ușor și comod de utilizat, iar designul inova-
tor oferă manevrabilitate și stabilitate, ceea ce garantează obți-
nerea unor rezultate precise și eficiente în procesul de șlefuire. 
SKORPIO E este silențios, extrem de ușor și are un nivel scăzut 
al vibrațiilor, factori ce măresc confortul operatorului.



REGULATOR DE TURAȚIE
Cinci viteze de lucru, pentru 
adaptabilitate la diverse tipuri de lucrări 
și demarare progresivă (soft start).

SISTEMUL ABSORBȚIE 
CENTRALIZAT
Conectare la sistemul de aspirare 
RUPES pentru șlefuire fără praf 
la o gamă largă de aplicații.

BUTON ILUMINAT PORNIT / OPRIT
Vizibil și accesibil pentru reglaje fără efort.

CLAPETĂ PORNIRE PROGRESIVĂ
Asigură controlul precis asupra 
funcționării uneltei.

NOUL MOTOR FĂRĂ PERII TALER MULTIHOLE SLIM NOU!

Sistem flux de aer prin canale laterale

Descriere: Taler Multihole Slim
Coduri: 981.600/5 (5/16")

Diametru: 150 mm

FLUX AER

Designul inovator al motorului fără 
perii este incredibil de fiabil și durabil.

Motorul SKORPIO E este proiectat 
pentru a opera la cele mai înalte nive-
luri și are mai puține componente de-
cât alte motoare din dotarea mașinilor 
de șlefuit electrice obișnuite, astfel 
încât întreținerea simplă a acestuia 
este garantată.

O carcasă special concepută asigură 
etanșarea motorului și împiedică de-
teriorarea acestuia prin împiedicarea 
intrării prafului la motor.

Modelul de taler cu mai multe găuri plus cele 10 canale existente pe lateralul aces-
tuia asigură un flux impresionant de aer care mărește absorbția prafului rezultat 
în timpul șlefuirii pe suprafețe orizontale și verticale. Acest lucru asigură o mai 
bună curățare a zonei de lucru și, prin urmare, condiții mai bune de muncă. Două 
dintre canalele laterale sunt conectate direct la orificiul central și au rolul de a di-
sipa căldura în timp ce se rotește talerul. Acest nou model de taler a fost conceput 
pentru a obține un centru de greutate redus, factor ce asigură un control mai bun 
și o precizie mai bună în toate fazele procesului de șlefuire.
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SKORPIO E
SISTEM DE ASPIRARE 

CENTRALIZAT
Configurat pentru sisteme 
externe de absorbție praf

PERFECT ERGONOMIC
Datorită unei activități intense de cercetare, SKORPIO E a 
putut fi proiectat să ofere utilizatorului o experiență supe-
rioară de lucru cât și o manevrabilitate deosebită. Inter-
fețele unice permit utilizatorilor să manevreze unealta cu 
una sau două mâini și în trei poziții diferite.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.


