
“TICHÝ (30 Decibel )
  a “VÝKONNÝ” (400 W Motor)

Sv tový standard hrn í ských kruh



Hhrn í ský kruh sv tového 
standardu, vyvinut spole ností 
Nidec-Shimpo v Japonsku.

Volnob žné otá ení

P ímý pohon hrn . 
kruhu motorem 
(Direct drive)

To na se po vypnutí volnob žn
otá í, což dovoluje její použítí 
jako dekora ní to na

Po výpadku elektrické energie
nebo p i zm n  sm ru otá ení
je nezbytné kruh úpln  zastavit
na “0” otá ek/min. Tento systém
zabra uje nenadálému rozto ení
to ny a následnému zni ení
to eného zboží.

Jeho vynikajícími vlastnostmi
jsou tichost a velmi nízká
spot eba elektrické energie
díky vysoce ú innému motoru.
Vzhledem k p ímému pohonu
(tzn. bez p evod  - nap .
p evodový emen, p evodovka
apod.) necítíte p i práci žádné
vibrace ani neslyšíte obt žující
zvuky.

Bez vybrací ani p i
to ení vysokého
a úzkého zboží.

Technologie p ímého zapojení motoru netrpí vibracemi
a dovoluje rychlé reakce. Kruh reaguje rychle a plynule
pomocí nožního pedálu nebo páky.

Nyní p ímé zapojení (Direct drive), motor
zapojen p ímo na to n  kruhu.

Stabilní výkon (motor 400 W)
Ani p i vyvinutém tlaku se 
otá ky kruhu nesnižují. 
I p i to ení velkých
výrobk  kruh rychle 
reaguje.

Mimo ádn  p íjemné ovládání

Jednoduchá zm na
sm ru otá ení pomocí
FWD/REV p epína e



Výšku hrn í ského kruhu m žete nastavit na vyhovující pozici.

Mimo ádná tichost obou model
RK-3D a RK-3E dovoluje pln
se soust edit na Vaši práci.
Také nebudete nikoho rušit 
p i to ení doma nebo v díln .

80 Decibel
v hromadné
doprav

30 Decibel
klidné m sto
v noci

120 Decibel
blízko motor
letadla

Nastavitelná výška v etn
možnosti použití jako 

stolní model.

Konstrukce bezuhlíkového motoru
(brushless DC) zajiš uje vysoký
výkon p i všech otá kách.

Kombinace “high tech”, motor udrží
otá ky p i r zném zatížení, dokonce
i p i tlaku na to nu sm rem dol !

Dokonalejší nový design!

“TICHÝ” (30 Decibel !)



Specifikace

Rozm ry

UPOZORN NÍ

P ed prvním uvedením do provozu a p ed 
obsluhou si d kladn  p e t te celý návod k 

použití. Informace v n m uvedené Vám 
pomohou  obsluhovat hrn í ský kruh Shimpo 

bezpe n  a s vynikajícími výsledky.

ARTIK STUDIO s. r. o.
St ekovské náb eží 18
400 03  Ústí nad Labem
Tel/fax: +420 475 532 414

Internet: www.keramickepece.cz

Jednotlivé modely hrn í ských kruh  si m žete 
prohlédnout v naší prodejn  v Ústí n. L. S výb rem 
vhodného modelu Vám rádi odborn  poradíme. Výrobky 
SHIMPO dodáváme na základ  písemné, faxové nebo 
e-mailové objednáky do R, SR a celé EU.

Model

Motor

Otá ky

ídící jednotka

Ovládání otá ek

Sm r otá ek

Volob žné otá ení

To na

Rozm ry

Hmotnost (exp.)

Základní výbava

400 W, 230 V, 1 fázový

50/60 Hz: 0~250 otá ek/min

P ímé zapojení (direct drive)

K dispozici p i 0 otá ek/min.
Po sm ru/proti sm ru hodinových ru i ek

Odnímatelný ovládací nožní pedálPevným pedálem s ru ní pákou

Hliníková, pr m ru 300 mm Hliníková, pr m ru 350 mm

45 kg 42,5 kg

Dvoudílné záchytné umyvadlo


