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NTools M-VDP Set to profesjonalny zestaw do bezlakierowego usuwania dużych, średnich i łagodnych wgnieceń powstałych na 
karoserii pojazdów. Zestaw zawiera trzy specjalistyczne uchwyty przyssawkowe o rozmiarach 75, 100 i 125 mm oraz adapter do 
napraw przy użyciu spotera. 

Przyssawki wykonane są z bardzo elastycznej gumy pozwalającej na dopasowanie się niemal do każdej powierzchni. Gwint 
mocowania posiada uszczelkę zapewniającą szczelność układu podciśnienia. W górnej części urządzenia znajduje się pompka służąca 
do wytworzenia podciśnienia. Umożliwia to prawidłowe i stabilne zamocowanie przyssawek do powierzchni natomiast do zwolnienia 
ich służy zawór ciśnieniowy. Waga obciążnika (1,22kg) pozwala na płynny ruch posuwisto zwrotny niewymagający dużego wysiłku 
od operatora. Zestaw NTools M-VDP Set to bezinwazyjny i skuteczny sposób na naprawę wgnieceń karoserii z elementów takich jak: 
drzwi, dach, pokrywa silnika, panele boczne, błotniki a także lakierowane zderzaki wykonane z tworzywa sztucznego. 
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PAMIĘTAJ! 
Przed przystąpieniem do naprawy 
należy upewnić się, że uszkodzone 
miejsce jest oczyszczone z wszelkich 
zabrudzeń. Jeśli nie, to należy użyć 
zmywacz W900, który oczyści i 
dodatkowo odtłuści naprawiany 
fragment karoserii.  

Dane techniczne:
- 3 x uchwyty przyssawkowe o średnicach: ø 75 mm, 100 mm, 125 mm
- 1 x adapter do napraw przy użyciu spotera
- całkowita długość urządzenia bez przyssawki: 730 mm
- waga samego obciążnika: 1,22 kg
- waga młotka bezwładnościowego (z przyssawką): 2,80 kg
- waga (całego zestawu w walizce): 4,50 kg
- gwint przyssawek oraz adaptera: M18
- wymiar skrzynki: 750 x 170 x 100 mm (dł. x sz. x wys.)

Zalety:
- szybkie i efektywnie usuwanie wgnieceń 
   z karoserii bez uszkodzenia lakieru
- duża szczelność układu podciśnienia
- usuwanie wgnieceń na zderzakach 
   z tworzyw sztucznych
- usuwanie dużych, średnich i łagodnych wgnieceń 
   z karoserii pojazdów
- nie wymaga dużego wysiłku od operatora
- mobilność zestawu i solidna walizka
- nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi
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