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NTools DAP 15E to profesjonalna wibracyjno-rotacyjna polerka elektryczna, posiadająca optymalny skok 15mm. Polerka przeznaczona 
jest do polerowania dowolnego typu powierzchni i usuwania  hologramów. 

Zastosowana technologia Dual Action oparta na ruchu mimośrodowym z optymalnym skokiem pozwala na skuteczne i wydajne 
usuwanie zarysowań oraz nadanie wysokiego połysku w jednym etapie. Sprawia to, że praca jest bardziej wydajna nawet do 40%  
w porównaniu do tradycyjnej polerki rotacyjnej. Polerka NTools DAP 15E nie wymaga dużego docisku podczas polerowania, pozwala to 
przeprowadzić korektę lakieru szybciej i łatwiej, bez nadmiernego nagrzewania polerowanego elementu. Ergonomiczna konstrukcja, 
dobre wyważenie maszyny oraz niski poziom hałasu i wibracji zapewnia wysoki komfort pracy. 

CECHY KONSTRUKCYJNE

RUCH MIMOŚRODOWY połączony  
z optymalnym skokiem 15mm 
umożliwia skuteczne usunięcie rys  
i hologramów w jednym etapie pracy

WENTYLOWANA, 8-OTWOROWA 
TARCZA ROBOCZA NA RZEP  
o średnicy 125mm z mocowaniem 
5/16” przystosowana jest do pracy  
z gąbkami o średnicy od 125 do 150mm

BLOKADA WŁĄCZNIKA 
pozwala utrzymywać 
maszynę w ciągłej pracy bez 
konieczności dociskania spustu

GUMOWE ELEMENTY OBUDOWY 
maszyny zapewniają lepszy 
chwyt i tym samym poprawiają 
komfort pracy

OTWORY WENTYLACYJNE 
na korpusie maszyny 
zapewniają doskonałe 
odprowadzanie ciepła z 
silnika i przekładni

DODATKOWY UCHWYT ROBOCZY 
typu D z regulacją konta nachylenia 
zwiększa  wygodę polerowania 
poziomych i pionowych powierzchni

ELASTYCZNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY 
o długości 4 m z taśmą  rzepową ułatwia 
zabezpieczenie zwiniętego przewodu

NISKA WAGA MASZYNY – tylko 2,6 
kg, nie męczy rąk podczas długotrwałej 
pracy

MIĘKKI START ORAZ ELEKTRONICZNY 
6-STOPNIOWY MODUŁ KONTROLI 
PRĘDKOŚCI  
umożliwia łagodny rozruch i płynną 
regulację obrotów w trakcie pracy, w 
zakresie od 1800 do 4800 obr./min.
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Zawartość podstawowego opakowania

Polerka elektryczna Dual Action NTools DAP 15E 
wraz z rzepową tarczą roboczą o średnicy  
125 mm

Uchwyt roboczy typu D wraz z śrubami  
i podkładkami do montażu

Silikon w tubce do zmniejszenia tarcia między 
krawędzią kołnierza osłonowego a tarczą roboczą

Klucz imbusowy do przykręcenia tarczy roboczej 
i uchwytu

Komplet dodatkowych szczotek węglowych

Podkładka dystansowa do regulacji odległości 
między tarczą roboczą a kołnierzem osłonowym

Instrukcja obsługi wraz z karta gwarancyjną

Korzyści podczas pracy polerką elektryczną  
Dual Action NTools DAP 15E w porównaniu do tradycyjnej  
polerki rotacyjnej 

40% oszczędności czasu przy polerowaniu dzięki zastosowanej 
technologii Dual Action i wyższej prędkości obrotowej, 

Brak hologramów oraz lepsze wykończenie polerowanych powierzchni,

Mniejsze nagrzewanie polerowanej powierzchni,

Niższe zużycie energii oraz zmniejszony poziom hałasu, 

Lepsze wyważenie i mniejsze wibracje maszyny poprawiające 
ergonomię pracy

Dodatkowe gumowe elementy budowy maszyny poprawiające chwyt 
podczas polerowania i chroniące korpus przed zniszczeniem
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Informacje techniczne:

NTools nr 126003

Skok 15 mm

Obroty 1800-4800 RPM

Moc 900W

Waga 2,6 kg

Długość przewodu zasilania 4 m

Regulacja prędkości TAK

Miękki start TAK

Średnica tarczy roboczej z rzepem 125 mm

Max rozmiar gąbki polerskiej 150 mm

Długość maszyny 39 cm

Wymiar opakowania 41 x 16 x 14 cm

+

Ø 125 MM

APP Nr Nazwa Op. jedn.
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