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CZ NOVINKA NA ZIMU

v JEDNOM STROJI TŘI TECHNOLOGIE které zajišťují
voskování, kartáčování a leštění skluznic lyží
a snowboardů v šířce do 350 mm.
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PŘEDNOSTI VÝROBKU

VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ

Digitální nastavení a řízení požadované teploty
vosku s progresivním nebo tuningovým náběhem
teploty a s digitálním ukazatelem zvolené
a skutečné teploty

Ukazatel teploty vosku ve stupních Celsia
nebo Fahrenheita s krokem jedné desetiny

Čidlo teploty vosku umístěné přímo v lázni vosku

Digitální hlídání rozběhu voskovacího válečku

Při nákupu možnost výběru topného výkonu
a dalšího příslušenství jako jsou stabilní nohy,
odkládací stojan na čerstvě navoskované lyže,
LED osvětlení pracovního prostoru

Integrovaná nerezová násypka granulí vosku,
odklápěcí, nerezový tepelný štít voskovacího
válečku a zásuvka na vykartáčovaný odpad,
nerezový výškově stavitelný ovládací panel 

Voskovací vanička je vyrobena z Al slitiny,
na stroji lze provést rychlou výměnu za jinou
s jiným typem vosku. 

Topná tělesa 1600 W jsou mimo voskovací
vaničku a tím zaručují šetrný ohřev vosku
bez vedlejšího účinku

Jednoduchá, rychlá a přehledná obsluha
a údržba stroje 

Klidný bezúdržbový pohon kartáčovacího
a leštícího válečku pomocí ozubených řemenů

Nový design kartáčů s použitím moderních
materiálů PA-6



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

WAXPO DIGITAL

Hmotnost kg 108

Celkový příkon kW 2,5
/dle výbavy 2,7 nebo 3/

Přívod el. energie V 3 x 400 V – AC, 50 Hz

Jištení A 16

Šíře voskovacího válečku mm 350

Otáčky voskovacího válečku ot/min 90

Šíře kartáčů mm 350

Otáčky kartáčů ot/min 1000

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Topná tělesa s příkonem 1800 W
nebo 2100 W

4x stabilní nohy se stavěcími šrouby
nebo pojezdovými kolečky

Odkládací držák na čerstvě
navoskovanou lyži nebo snowboard

LED osvětlení pracovního prostoru

Náhradní voskovací vanička
s čidlem teploty

Odkládací polička do prostoru
nohou stroje


