De elektrische pottenbakkersschijf:
Heeft een modern design en luxe uitstraling
Is een krachtige, onderhoudsvriendelijk en
nagenoeg onverwoestbare elektrische
pottenbakkersschijf van Nederlandse bodem
Een compacte pottenbakkersschijf, uitgevoerd
in RVS en voorzien van een aluminium
draaiplateau
Is in hoogte verstelbaar, hoogte draaiplateau
50 (55) tot 60 centimeter
Het functionele ontwerp zorgt voor een
handig gebruik en gemakkelijk te reinigen
pottenbakkersschijf.
In de vaste opvangbak staat een los werkblad
dat gemakkelijk kan worden verwijderd om de
bak schoon te kunnen maken.
Onder het draaiplateau is maar weinig ruimte
voor slibvorming en daardoor gemakkelijk
bereikbaar en te reinigen.
Het draaiplateau kan vrij roteren in de
nulstand en daardoor worden gebruikt als
boetseerschijf.
Het draaiplateau heeft een diameter van circa
35 cm, is voorzien van hulplijnen en gaten
voor pinnen voor het vastzetten van o.a.
houten schijven, op afstand van 10 inch (25,4
centimeter), dus geschikt voor alle gangbare
hulpmiddelen

Het draaiplateau gemakkelijk in voor- of
achteruit draaistand te schakelen
De pottenbakkersschijf heeft een V-snaar
aandrijving die zorgt voor een krachtige en
bedrijfszekere overbrenging van de
draaistroommotor (230V, 550 W) naar het
draaiplateau.
Het toerental is traploos regelbaar van
0-250 omw/min door middel van een los
voetpedaal met een voetvlak van 25x12 cm en
de grote slag zorgt voor een fijne bediening.
Het draagvermogen van de
pottenbakkersschijf is meer dan 100 kilogram
De pottenbakkersschijf is voorzien van
noodstop

De pottenbakkersschijf is voorzien van wieltjes
voor het eenvoudig verplaatsen
De pottenbakkersschijf heeft een lange
voedingskabel
Volledige garantie van 2 jaar

Specificaties:
Motor

230 Volt, 50 Hertz, 550 Watt

Draaisnelheid

0 tot 250 toeren per minuut

Aandrijving

V-snaar

Aansturing

Vrij voetpedaal

Richting

vooruit en achteruit

Noodknop

ja

Draaiplateau

aluminium schijf,
diameter ca 350 millimeter

Draagvermogen

meer dan 100 kilogram

Afmetingen l x b x h 65 x 45 x 50(55)-60 centimeter
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