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SvČtový standard hrnþíĜských kruhĤ
“TICHÝ (30 DecibelĤ)
a “VÝKONNÝ” (400 W Motor)

HhrnþíĜský kruh svČtového
standardu, vyvinut spoleþností
Nidec-Shimpo v Japonsku.

VolnobČžné otáþení
Toþna se po vypnutí volnobČžnČ
otáþí, což dovoluje její použítí
jako dekoraþní toþna

MimoĜádnČ pĜíjemné ovládání

Jednoduchá zmČna
smČru otáþení pomocí
FWD/REV pĜepínaþe
Po výpadku elektrické energie
nebo pĜi zmČnČ smČru otáþení
je nezbytné kruh úplnČ zastavit
na “0” otáþek/min. Tento systém
zabraĖuje nenadálému roztoþení
toþny a následnému zniþení
toþeného zboží.

Stabilní výkon (motor 400 W)
Ani pĜi vyvinutém tlaku se
otáþky kruhu nesnižují.
I pĜi toþení velkých
výrobkĤ kruh rychle
reaguje.

PĜímý pohon hrnþ.
kruhu motorem
(Direct drive)
Jeho vynikajícími vlastnostmi
jsou tichost a velmi nízká
spotĜeba elektrické energie
díky vysoce úþinnému motoru.
Vzhledem k pĜímému pohonu
(tzn. bez pĜevodĤ - napĜ.
pĜevodový Ĝemen, pĜevodovka
apod.) necítíte pĜi práci žádné
vibrace ani neslyšíte obtČžující
zvuky.

Nyní pĜímé zapojení (Direct drive), motor
zapojen pĜímo na toþnČ kruhu.
Technologie pĜímého zapojení motoru netrpí vibracemi
a dovoluje rychlé reakce. Kruh reaguje rychle a plynule
pomocí nožního pedálu nebo páky.

Bez vybrací ani pĜi
toþení vysokého
a úzkého zboží.

Dokonalejší nový design!

Nastavitelná výška vþetnČ
možnosti použití jako
stolní model.

Výšku hrnþíĜského kruhu mĤžete nastavit na vyhovující pozici.

Konstrukce bezuhlíkového motoru
(brushless DC) zajišĢuje vysoký
výkon pĜi všech otáþkách.
Kombinace “high tech”, motor udrží
otáþky pĜi rĤzném zatížení, dokonce
i pĜi tlaku na toþnu smČrem dolĤ!

120 DecibelĤ

“TICHÝ” (30 DecibelĤ!)
MimoĜádná tichost obou modelĤ
RK-3D a RK-3E dovoluje plnČ
se soustĜedit na Vaši práci.
Také nebudete nikoho rušit
pĜi toþení doma nebo v dílnČ.

blízko motorĤ
letadla

80 DecibelĤ
v hromadné
dopravČ

30 DecibelĤ
klidné mČsto
v noci

Specifikace
Model
Motor

400 W, 230 V, 1 fázový

Otáþky

50/60 Hz: 0~250 otáþek/min

ěídící jednotka
Ovládání otáþek
SmČr otáþek
VolobČžné otáþení

Toþna
RozmČry

PĜímé zapojení (direct drive)
Pevným pedálem s ruþní pákou
Odnímatelný ovládací nožní pedál
Po smČru/proti smČru hodinových ruþiþek
K dispozici pĜi 0 otáþek/min.
Hliníková, prĤmČru 300 mm
Hliníková, prĤmČru 350 mm

OO

Hmotnost (exp.)

OO OCZKOWO

45 kg

Základní výbava

42,5 kg
Dvoudílné záchytné umyvadlo

RozmČry

UPOZORNĎNÍ
PĜed prvním uvedením do provozu a pĜed
obsluhou si dĤkladnČ pĜeþtČte celý návod k
použití. Informace v nČm uvedené Vám
pomohou obsluhovat hrnþíĜský kruh Shimpo
bezpeþnČ a s vynikajícími výsledky.
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ARTIK STUDIO s. r. o.

StĜekovské nábĜeží 18
400 03 Ústí nad Labem
Tel/fax: +420 475 532 414
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Internet: www.keramickepece.cz

Jednotlivé modely hrnþíĜských kruhĤ si mĤžete
prohlédnout v naší prodejnČ v Ústí n. L. S výbČrem
vhodného modelu Vám rádi odbornČ poradíme. Výrobky
SHIMPO dodáváme na základČ písemné, faxové nebo
e-mailové objednáky do ýR, SR a celé EU.
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