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RÖRELSEN GÖR HELA SKILLNADEN

ROTERANDE RÖRELSE – MEST AGGRESSIV
Den mest aggressiva, men också mest svårhanterliga 
rörelsen. Det gäller att ha bra koll på tekniken  
och att använda rätt polertrissa/polermedel för  
att lyckas. Den roterande rörelsen gör dessutom 
att maskinen vill vandra iväg, vilket gör det hela  
lite mer fysiskt ansträngande. 

SINGLE ACTION

OSCILLERANDE RÖRELSE – JÄMNARE OCH ENKLARE
Polerar skonsamt – med medium aggressivitet – i ovala cirklar.  
Hela polertrissan gör samma rörelse i samma takt och  
du får en jämnare avverkning. Det blir med andra ord  
lite enklare att få till ett bra resultat. För att få mer  
aggressivitet – för maskinen mycket långsamt.

DUAL ACTION

KUGGDRIVEN RÖRELSE – FÖR KLURIGA STÄLLEN
Här blir rörelsen tätare längst in på polertrissan  
och mer utdragen längre ut. Den kuggdrivna  
rörelsen kräver ingen stor orbit för att  
vara effektiv och passar därför perfekt när  
du jobbar med svåra former eller nära kanter. 

FORCED DUAL ACTION

Psst!  Den ena rörelsen är inte bättre än den andra. Med rätt teknik och kunskap kan  
du få likvärdiga resultat med alla tre. Testa gärna – du kanske får en ny favorit!
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TEKNISK DATA – LHR21III

Stödrondell mm 150

Polerrondell max mm 180

Varvtal v/min 3000-4500

Orbit mm 21

Motoreffekt W 500

Vikt kg 2,7

ERGONOMI IN I MINSTA DETALJ
Det små detaljerna tillsammans är ofta skillnaden 

mellan en bra maskin och en riktigt grym 
proffsmaskin. Som extra mycket greppvänligt gummi 

på de ställen där det behövs mest. Eller de två 
stödklackarna på ryggen som gör att maskinen står 

stadigt när den inte körs. Och så är den ju  
sjukt snygg också, sånt gillar vi. 

FULL KONTROLL PÅ FARTEN
Den progressiva strömställaren gör att du kan styra 
varvtalet under arbetets gång utan att behöva flytta 

handen. Det är bara att ställa in den nya, extra tydliga 
varvtalsregulatorn på önskad maxhastighet, sedan 
kontrollerar du hela processen på ett säkert sätt 

genom att trycka in eller släppa på strömställaren.  

STÖRSTA MÖJLIGA KRAFT
Rupes tillverkar sina egna motorer och finjusterar hela 

tiden varvtal och vridmoment. Mark III har en nyutveck-
lad motor som ger dig största möjliga kraft från hastig-
het 1 till 6 på varvtalsregulatorn. Allt för att det ska bli 
enklare för dig att nå önskat resultat. Den avancerade 
elektroniken är omprogrammerad för att matcha den 

nya motorn och bidra till högsta effektivitet.

Med 150 mm stödplatta, 21 mm orbit och möjligheten att täcka stora ytor med sina 180 mm polertrissor  
är LHR21 Mark III den självklara vinnaren i polerad yta per timme (plana ytor). Maskinen klarar även mindre  
ytor med svåra former riktigt bra tack vare en effektiv drivlina genom den nyutvecklade motorn. LHR21 III  

rekommenderas både till proffs och till nybörjare med ambitioner. Den här maskinen kommer du växa med,  
oavsett vilken nivå du är på idag.

BIGFOOT LHR21 MARK III
OSCILLERANDE POLERMASKIN
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TEKNISK DATA – LHR15III

Stödrondell mm 125

Polerrondell max mm 150

Varvtal v/min 3 000–5 200

Orbit mm 15

Motoreffekt W 500

Vikt kg 2,6

ERGONOMI IN I MINSTA DETALJ
Det små detaljerna tillsammans är ofta skillnaden 

mellan en bra maskin och en riktigt grym 
proffsmaskin. Som extra mycket greppvänligt gummi 

på de ställen där det behövs mest. Eller de två 
stödklackarna på ryggen som gör att maskinen står 

stadigt när den inte körs. Och så är den ju  
sjukt snygg också, sånt gillar vi. 

FULL KONTROLL PÅ FARTEN
Den progressiva strömställaren gör att du kan styra 
varvtalet under arbetets gång utan att behöva flytta 

handen. Det är bara att ställa in den nya, extra tydliga 
varvtalsregulatorn på önskad maxhastighet, sedan 
kontrollerar du hela processen på ett säkert sätt 

genom att trycka in eller släppa på strömställaren.  

STÖRSTA MÖJLIGA KRAFT
Rupes tillverkar sina egna motorer och finjusterar hela 

tiden varvtal och vridmoment. Mark III har en nyutveck-
lad motor som ger dig största möjliga kraft från hastig-

het 1 till 6 på varvtalsregulatorn. Allt för att det ska 
bli enklare för dig nå önskat resultat. Den avancerade 
elektroniken är omprogrammerad för att matcha den 

nya motorn och bidra till högsta effektivitet.

125 mm stödplatta och 15 mm orbit är en väldigt bra kombination. Och när polertrissorna till LHR15 III har  
en poleryta på 150 mm får vi en schyst kombination mellan polerad yta per timme, smidigheten att polera nära  

kanter samt att klara av de konvexa och konkava ytor som vi ofta ser på moderna bilar. Den här maskinen  
rekommenderas både till proffs och till nybörjare med ambitioner – resultaten kommer bara bli bättre och  

bättre ju mer erfarenhet du samlar på dig.

BIGFOOT LHR15 MARK III
OSCILLERANDE POLERMASKIN
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MAXIMAL KONTROLL
När du polerar med en strikt roterande poler-

maskin vill du alltid ha bästa möjliga kontroll över 
situationen. LH19E är begåvad med Rupes nya 

progressiva avtryckare som låter dig styra varvtalet 
utan att släppa greppet. Denna unika avtryckare ger 

dig ett effektivt varvtalsområde från ca 90 vpm  
– det är världsunikt!

LOOPHANDTAG OCH  
SIDOHANDTAG-KONTROLL

Att få ett bekvämt grepp i alla positioner och 
utmaningar man kan ställas inför har Rupes löst på 
bästa sätt: ett Loophandtag i vibrationshämmande 
gummi som kan ställas in precis som du vill ha det. 
Gillar man det traditionella sidohandtaget finns det 
givetvis också, omarbetat och utvecklat för bästa 

ergonomi (standardutr. i DLX-kit). 

9 METER KABEL
Mindre avbrott i ditt arbete samt färre kabelbyten? 

Ja tack! 9 meter kabel låter dig komma runt ditt 
objekt utan att behöva byta uttag som ger ökad 

stress på kabel och stickpropp.

BigFoot LH19E är inte bara smart designad med ett ergonomiskt tänk – den är dessutom väldigt lätt, samtidigt 
som den har en motor med mycket högt vridmoment. Supersmidig att jobba med alltså.

BIGFOOT LH19E
ROTERANDE POLERMASKIN

TEKNISK DATA – LH19E

Stödrondell mm Ø Max 200

Polerrondell max mm Max 200

Varvtal v/min 450–1 700

Motoreffekt W 1 200

Vikt kg 2,2

Kabellängd m 9

Vibration m/sek² 2,8

Mätosäkerhet m/sek² 1,3

Ljudtrycksnivå dB(A) 88
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ROTERAR MEDSOLS 
Det vanliga är att kuggdrivna polermaskiner roterar 
motsols på grund av den komplicerade drivningen, 

d.v.s. tvärtemot så gott som alla andra polermaskiner 
på marknaden. Rupes har löst problemet! LK900E 

roterar medsols så att både kropp och sinne är  
med på noterna från början.

PROGRESSIV AVTRYCKARE
Den nya progressiva avtryckaren gör att du enkelt 

och smidigt hittar rätt hastighet – och att du snabbt 
kan justera den om det behövs. 

ELEKTRONISK VARVTALSKONTROLL
Med det här reglaget, med stora siffror och  

smart placering, kan du enkelt justera och få  
full koll på varvtalet.

För dig som behöver en kuggdriven lösning passar BigFoot LK900E perfekt. Stark, smidig, ergonomisk och effektiv 
– och utrustad med en massa smarta egenskaper. Funkar mycket bra på både kantjobb och större ytor.  

BIGFOOT LK900E
KUGGDRIVEN POLERMASKIN

TEKNISK DATA – LK900E

Stödrondell mm 125 & 150

Varvtal v/min 265–535

Orbit mm 5

Vikt kg 2,8

Kabellängd m 9

Vibration m/sek² 5,0

Mätosäkerhet m/sek² 2,0

Ljudtrycksnivå dB(A) 88,5
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TEKNISK DATA – LHR21ES

Stödrondell mm 150

Polerrondell max mm 180

Varvtal v/min 2 000–4 200

Orbit mm 21

Motoreffekt W 500

Vikt kg 2,6

Vibration m/sek² 2,7

Mätosäkerhet m/sek² 1,7

Ljudtrycksnivå dB(A) 88

SMIDIG FARTKONTROLL
Hastighetsreglaget på handtaget är både praktiskt 
och enkelt. Med det ändrar du smidigt hastigheten 

utan att behöva avbryta det du gör. 

SCHYST DESIGN
Den är inte bara snygg, den är ergonomiskt  

utformad också. Balanserad, med praktiskt hand-
grepp, lågt ljud och minimalt med vibrationer.  

ANTISPINNINGSKYDD
Antispinngummit håller kontroll på rörelsen  

och låter stödplattan stanna fort när du släppt  
avtryckaren så att du snabbt kan ladda om med  

mer polermedel på ett säkert sätt.

Den vid det här laget smått legendariska LHR21ES lanserades 2010 och är fortfarande mångas favorit. En maskin 
som förändrade polervärlden. 21 mm slag är gigantiskt och gör fortfarande jobbet otroligt väl. Bättre maskin för 

pengarna går nog inte att hitta? 150 mm stödrondell gör att maskinen täcker en stor yta på kort tid.

BIGFOOT LHR21ES
OSCILLERANDE POLERMASKIN
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TEKNISK DATA – LHR15ES

Stödrondell mm 125

Polerrondell max mm 150

Varvtal v/min 2 000–5 000

Orbit mm 15

Motoreffekt W 500

Vikt kg 2,6

Mätosäkerhet m/sek² 2,0

Ljudtrycksnivå dB(A) 88,5

SMIDIG FARTKONTROLL
Hastighetsreglaget på handtaget är både praktiskt 
och enkelt. Med det ändrar du smidigt hastigheten 

utan att behöva avbryta det du gör. 

SCHYST DESIGN
Den är inte bara snygg, den är ergonomiskt  

utformad också. Balanserad, med praktiskt hand-
grepp, lågt ljud och minimalt med vibrationer.  

ANTISPINNINGSKYDD
Antispinngummit håller kontroll på rörelsen  

och låter stödplattan stanna fort när du släppt  
avtryckaren så att du snabbt kan ladda om med  

mer polermedel på ett säkert sätt.

Många tycker detta är den perfekta maskinen, smidig med sin stödplatta på 125 mm samt 15 mm orbit  
men samtidigt aggressiv när det behövs tack vare det höga varvtalet. Troligtvis den maskin i Rupes sortiment  

som ger bäst finish.

BIGFOOT LHR15ES
OSCILLERANDE POLERMASKIN
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TEKNISK DATA – LHR12E

Stödrondell mm 125

Polerrondell max mm 150

Varvtal v/min 4 000–5 500

Orbit mm 12

Motoreffekt W 400

Vikt kg 2,6

Vibration m/sek² 2,7

Mätosäkerhet m/sek² 0,5

BRA GREPP
Gummiinfällningarna i fronten ger dig ett bra  
grepp även när du arbetar med områden som  

är svåra att komma åt.

BÅDE SLIPNING OCH POLERING
Kan användas som våtslip med X-cut-rondeller för 
att ta bort lackdefekter och sen till ett andra steg 

med polerkuddar för finish.  

ANTISPINNINGSKYDD
Antispinngummit håller kontroll på rörelsen och  

låter stödplattan stanna fort när du släppt  
avtryckaren så att du snabbt kan ladda om  

med mer polermedel på ett säkert sätt. 

Duetto är en kombinationsmaskin för slipning och polering. Det är en prisvärd polermaskin som lämnar fantastisk 
finish tack vare sin orbit på 12 mm. Kroppen är liten och smidig vilket ger dig en maskin som lämpar sig väl  

i de flesta situationer. Utmärkt som första maskin i den oscillerande arsenalen.

BIGFOOT LHR12E DUETTO
OSCILLERANDE POLERMASKIN

9



TEKNISK DATA – LHR75E

Stödrondell mm 75

Polerrondell max mm 100

Varvtal v/min 4 000–5 500

Orbit mm 12

Motoreffekt W 400

Vikt kg 2,3

Vibration m/sek² 2,5

Mätosäkerhet m/sek² 0,5

SMIDIG VARVTALSREGLERING
Varvtalen ändras enkelt med reglaget som sitter 

smart placerat på verktygets bakre gavel.  
Det gör att du kan reglera varvtalet utan att  

behöva avbryta jobbet.

BRA GREPP
Gummiinfällningarna i fronten ger dig ett bra grepp 

även när du arbetar med områden som är svåra  
att komma åt.

LITEN OCH FLEXIBEL
Tack vare att stödrondellen har liten diameter 

(75 mm) blir det enkelt att komma åt även på små 
och kluriga områden. I och med att maskinen i sig är 

liten fungerar den perfekt för detaljpolering. 

Marknaden har svängt från att använda en enda polermaskin till att använda sig av flera olika stora  
polermaskiner för att täcka alla de utmaningar dagens polerobjekt bjuder på. 

Det här smidiga verktyget passar perfekt till mindre lackskador (spot repair) och svåra former.  
Det är bekvämt att hantera, har stor orbit och ger mycket goda resultat inom en mängd olika områden. 

BIGFOOT LHR75E MINI
OSCILLERANDE POLERMASKIN
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TEKNISK DATA – LHR12E

Varvtal v/min 2 000–5 000

Motoreffekt W 60

Vikt kg 0,7

Kabellängd m 3,9

BÅDE BATTERI OCH SLADD
Ibrid kan användas både med batteri och sladd.  
De två batterierna håller i vardera ca 30 minuter  
– och eftersom laddningen bara tar 20 minuter,  

så riskerar du aldrig att bli stillastående. 

LÄTT OCH ERGONOMISK
En maskin för små arbeten behöver ha ett smidigt 
yttre, starkt inre samt ha mycket bra tillbehör som 

underlättar de svåra ytorna. Huvudet har en optimal 
vinkel för åtkomlighet och ergonomi.

SMIDIG MJUKSTART 
Start- och stoppknappen är ergonomiskt placerat 

på handtaget och garanterar en kontrollerad, mjuk 
start. Här justerar du även hastigheten i fem nivåer 

(2 000–5 000 rpm). 

iBrid Nano är en revolutionerande produkt för arbete med detaljer. Maskinen bygger på samma koncept som de andra 
produkterna i BigFoot-familjen, men levererar ett ännu mindre format och många fler möjligheter. Du kan till exempel 

växla mellan oscillerande (12 mm eller 3 mm orbit) och roterande läge – smidigt och unikt. Du kommer bli förvånad när 
du lärt känna Nano ordentligt, när ni polerar bort P1500 repor i ett nafs med Rupes ulltrissa. Liten men otroligt kraftfull.

NANO IBRID
OSCILLERANDE/ROTERANDE POLERMASKIN
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TEKNISK DATA

Stödrondell mm 75
Orbit mm 15
Varv/min obelastad 0–11 000
Luftförbrukning l/min 320
Vikt kg 0,65
Vibration ISO8662 m/sek² <2,5
Ljudtrycksnivå dB(A) 77
Luftingång gänga tum 1/4

TEKNISK DATA

Stödrondell mm 75–200
Spindelgänga M14
Varv/min obelastad 2 500
Luftförbrukning l/min 750
Vikt kg 2,3
Vibration ISO28927 m/sek² 2,85
Mätosäkerhet m/sek² 1,347
Ljudtrycksnivå dB(A) 86
Luftingång gänga tum 1/4

POLERMASKIN  
EXCENTERROTERANDE
LHR75 RUPES
• 15 mm orbit
• Mycket hög finish utan hologram
• Lämplig vid polering i samband med  

”spot repair”
• Returluften leds genom handtaget
• Ventilerad stödrondell för att hålla  

ned temperaturen
• 75 mm kardborrepad som standard
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POLERMASKIN 
LH180P RUPES
• Kraftfull effektiv motor
• Högt vridmoment även vid låga varv
• Klarar upp till Ø 200 mm polersvampar
• Inbyggd luftregulator
• Bakutblås med ljuddämpare
• Levereras med ställbart sidohandtag
• Levereras utan stödrondell
• Spindel M14 med låsning

TEKNISK DATA

Stödrondell mm 125
Spindelgänga M8
Orbit mm 12
Varv/min obelastad 0–6 000
Luftförbrukning l/min 400
Vikt kg 1,5
Vibration ISO28927 m/sek² 2,3
Mätosäkerhet m/sek² 1,15
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Luftingång gänga tum 1/4

POLERMASKIN
LTA125 RUPES
• Polermaskinernas Rolls Royce
• Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka
• Nyutvecklad högeffektiv  

ljuddämpare utan kraftförluster
• Beprövad motor som är  

stark samt har låg  
luftförbrukning
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POLERMASKIN 
LH76P RUPES
• Kraftfull effektiv motor
• Högt vridmoment även vid låga varv
• Ljuddämpare av multifunktionstyp
• Inbyggd luftregulator
• Bakutblås med ljuddämparslang
• Levereras med sidohandtag och Ø 75 mm pad

POLERMASKIN 
LH76L RUPES
• Långhalsad kropp för ökad åtkomlighet
• Kraftfull effektiv motor
• Högt vridmoment även vid låga varv
• Ljuddämpare av multifunktionstyp
• Inbyggd luftregulator
• Levereras med  Ø 75 mm pad
• Sidohandtag ingår ej

RÄTT MASKIN FÖR VÅTSLIP
Våtslipning är en äldre benämning på slipning med fina kornstorlekar (idag finns det flera slipmaterial som funkar utan vatten,  

t.ex. Flexible foam disc från 3M). Metoden används oftast för att släta ut en ojämn struktur på en lackerad yta. Det handlar om att få bort 
topparna i strukturen och det görs bäst med en slipfilm utan skuminlägg. Slipmaskiner har ofta en stödplatta med kardborre som kan bli 
lite för mjuk, därför slipas de grövsta topparna för hand med en hård kloss innan slipbilden förfinas i nästa steg med maskin. En lämplig 

maskin att våtslipa med bör vara oscillerande, ha en orbit på ca 3 mm och en effektiv varvtalsregulator. Som de här två:

 Art. nr. Artikel Dimension Korn Fäste Förp.

 9.45450 RUPES

9.45451 RUPES 

9.45453 RUPES

X-CUT RONDELL 75MM P1500

X-CUT RONDELL 75MM P2000

X-CUT RONDELL 75MM P3000

75 mm

75 mm  

75 mm

P1500

P2000

P3000

Kardborre

Kardborre

Kardborre

20 st 

20 st 

20 st

9.45300 RUPES 

9.45301 RUPES 

9.45303 RUPES

X-CUT RONDELL 150MM P1500

X-CUT RONDELL 150MM P2000

X-CUT RONDELL 150MM P3000

150 mm 

150 mm 

150 mm

P1500

P2000

P3000

Kardborre 

Kardborre 

Kardborre

20 st 

20 st 

20 st

SLIPMASKIN EXCENTERROTERANDE SKORPIO E

RX153A RUPES
• Nyutvecklad maskin från Rupes med borstlös elmotor och med rotorn på utsidan för bästa vridmoment
• Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator
• Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete
• Ergonomiskt perfekt med 1- eller 2-hands fattning, bekväm även på vertikala ytor

SLIPMASKIN EXCENTERROTERANDE

RA75 RUPES
• Speciellt designad för ”spot repair”-teknologin
• Excenterroterande slipmaskin
• Bra balans och ergonomi
• Maximal kontroll och perfekt känsla
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RUPES SWEATSHIRT
Sweatshirt Black line från Rupes. Dragkedja och två fickor fram  
Färg: Svart/vit. 80 % bomull /20 % polyester.

9.Z920/S Storlek Small

9.Z920/M Storlek Medium

9.Z920/L Storlek Large

9.Z920/XL Storlek X-Large

9.Z920/XXL Storlek XX-Large

RUPES PIKÉ
Pikétröja från Rupes. Sportswear line, BigFoot Academy 
och Polo black line. Färg: Svart/vit. 100 % bomull.

9.Z790/S Storlek Small

9.Z790/M Storlek Medium

9.Z790/L  Storlek Large

9.Z790/XL Storlek X-Large

9.Z790/XXL Storlek XX-Large

RUPES SPORTSKOR
Sköna och snygga sportskor.

9.Z1012/36 Strl 36

9.Z1012/37 Strl 37

9.Z1012/38 Strl 38

9.Z1012/39 Strl 39

9.Z1012/40 Strl 40

9.Z1012/41 Strl 41

9.Z1012/42 Strl 42

9.Z1012/43 Strl 43

9.Z1012/44 Strl 44

9.Z1012/45 Strl 45

9.Z1012/46 Strl 46

9.Z1012/47 Strl 47
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NYCKELRING LHR
9.Z932 RUPES

NYCKELRING IBRID
9.Z978 RUPES
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RUPES SEMIRIGID BAG
9.Z871/BF RUPES
• Dimensioner:  

50L × 30H × 25W

RUPES SOFT BAG
9.Z883/BF RUPES
• Dimensioner:  

40L × 30H × 25W

VÄGGHÅLLARE BIGFOOT
9.HOLDER RUPES
• Häng upp dina BigFoot juveler  

snyggt och säkert
• Passar flera olika storlekar på 

polermaskin
• Krok för att hänga upp kabeln

KNÄSKYDD BIGFOOT
9.Z891/BF RUPES
Rupes knäskydd är utformade för att 
ge maximalt skydd där det behövs 
mest. Speciell formskum-konstruktion 
med särskild komfortzon, 100 % ren 
gel i insatsen för bättre stabilitet och 
komfort, knäskål som lindrar trycket. 
Maximal komfort för knästående 
arbete. 

RUPES BIGBAG
9.Z917/BF RUPES
• Dimensioner:  

55L × 43H × 35W

RUPES SPORT BAG
9.Z934 RUPES
• Dimensioner:  

50L x 30H x 25W
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POLERBÄLTE BIGFOOT
9.Z884/BF RUPES
Rupes polerbälte är ett måste för 
varje rekonditionerare som vill ha  
alla nödvändiga produkter och  
tillbehör lätt tillgängliga.

CLAW PAD TOOL
9.BF7001 RUPES
• Perfekt verktyg för att snabbt och 

enkelt rengöra polersvampar och 
microfibertrissor

• Huvudet består av 3 rader borstar 
och 2 rader gummi

• Bakfenan underlättar vid byte av 
polertrissa
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WHEEL WOOLIES TILL FINLIRET
Äntligen kan du komma åt överallt! Med Wheel Woolies-borstar i olika längd och diameter kommer du in ordentligt  

i fälgar, ventilationskanaler, bromsok, stötfångare, ja precis alla de där kluriga ställena. (Inte bara hjulen alltså.)  
Själva borsten är fastgjuten i handtaget för att garantera repfri användning. 

WHEEL WOOLIES 203 MM
18100010 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 76 mm, Ø 25 mm  
Totallängd: 203 mm
Handtag: Ø 8 mm 
Färg: svart/röd

WHEEL WOOLIES 305 MM
18100020 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm  
Totallängd: 305 mm
Handtag: Ø 10 mm 
Färg: svart/röd

WHEEL WOOLIES 457 MM
18100030 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 127 mm, Ø 101 mm
Totallängd: 457 mm
Handtag: Ø 13 mm
Färg: svart/röd

WHEEL WOOLIES – SET MED 3 BORSTAR
18100000 BRAUN AUTOMOTIVE
Heltäckande set med tre borstar  
i olika storlekar. 
  
Innehåller:  
203 mm WWRKSM8 
305 mm  WWRMED12G2 
457 mm WWRMED18G2
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WHEEL WOOLIES  
CALIBER BRUSH 305 MM
18100040 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm
Totallängd: 305 mm
Handtag: Ø 10 mm
Färg: svart/röd

WHEEL WOOLIES  
CALIBER BRUSH 457 MM
18100050 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 127 mm, Ø 47 mm
Totallängd: 457 mm 
Handtag: Ø 13 mm
Färg: svart/röd

WHEEL WOOLIES  
VENT BRUSH 610 MM
18100080 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 152 mm, Ø 22 mm
Totallängd: 610 mm 
Handtag: Ø 3 mm
Färg: svart/röd

WHEEL WOOLIES  
POWER WOOLIES 305 MM
18100090 BRAUN AUTOMOTIVE
Borsthuvud: 127 mm, Ø 11 mm
Totallängd: 305 mm 
Handtag: Ø 13 mm
Chuckinfästning: ¼” 
Färg: svart/röd

Caliber brush har handtaget vinklat i 45˚  
– perfekt för att komma åt bromsok m.m.

Vent brush är en lång, smal borste för 
”omöjliga” ställen, t.ex. ventilationsgaller.

Power woolies används tillsammans 
med din borrmaskin – snabbt och effektivt.

W
H

E
E
L
 W

O
O

L
IE

S
 

17



1

2

3

EN NY GENERATION LAMPOR FÖR  

SNABB OCH PRISVÄRD UV-HÄRDNING

HÄRDA UT – I 1 MINUT 
Härdning med LED UV-lampor går på 1 minut. Det gör att 
härdningstiden mellan varje steg blir betydligt kortare och 
hela processen så mycket snabbare.

Danska Scangrip, proffs på arbetsbelysning, har utvecklat en efterlängtad serie 
LED-lösningar för UV-härdning av större såväl som mindre arbeten. Snabbt, 
effektivt – och förmodligen marknadens just nu mest prisvärda alternativ.  
Du testar väl?

ALSTRAR INGEN VÄRME 
UV-härdning alstrar ingen värme och funkar alltså även på värmekänsliga  
material. Dessutom slipper du vänta på att ytan ska svalna och kan gå  
direkt på slipning och polering när härdningen är klar. 

LÅNG LIVSLÄNGD
Inte nog med att lamporna är laddningsbara, har lång driftstid och låg 
energiförbrukning. Här får du dessutom prylar som beräknas hålla minst 
30 000 timmar, antagligen mer. Stort plus för det. 

1 MIN

+

18



UV-LIGHT HANDLAMPA
03.5801 SCANGRIP
• Ny UV-LED teknik, härdar lack på 1 min
• Härdar utan värme, bra för t.ex. plast
• Lätt att bära med sig i t.ex. bältet
• Flexibelt stativ med magnet
• Härdar en yta av 10 cm i diameter
• Uppladdningsbar via docka

UV-PEN LADDBAR
03.5800 SCANGRIP
• Ny UV-LED, härdar lack på 1 min
• Härdar utan värme, bra för t.ex. plast
• Härdar en area av 5 cm i diameter
• Uppladdningsbar

NOVA-UV

03.5802 SCANGRIP
• Ny UV-LED teknik, härdar lack på 1 minut
• Härdar utan värme, bra för t.ex. plast
• Inbyggd timer på 1 till 5 minuter
• Härdar en yta av 20 cm i diameter
• Uppladdningsbar
• 163 x 63 x 163
• 705 gram

Härdningsområde:  
Ø 20 cm

Härdningsområde:  
Ø 10 cm

Härdningsområde:  
Ø 5 cm

6cm3cm

12cm

U
V
-H

Ä
R

D
N

IN
G

 S
C

A
N

G
R

IP

Inbyggd timer

19



1

2

3

COLOUR MATCH 3 TAR LJUSET TILL EN HELT NY NIVÅ

AVSLÖJAR ALLA DEFEKTER 
Med rätt arbetsbelysning får du inga obehagliga 
överraskningar när du rullar ut bilen i dagsljuset. Colour 
Match-lamporna avslöjar minsta repa eller hologram 
under arbetets gång, så att du kan fixa det direkt. Ju mer 
du ser, desto bättre jobb kan du göra. Så enkelt är det. 

STYR LJUSET VIA MOBILEN 
Placera ett gäng lampor runt bilen eller 
som en mer fast installation uppe i 
taket och var säker på att alltid (oavsett 
lackens färg eller tid på dygnet) kunna 
belysa med bästa tänkbara ljus. Proffsigt 
– och väldigt smidigt. Med den smarta 
Bluetooth-funktionen kan du nämligen 
styra ljusstyrkan i upp till fyra lampor 
via en app i mobilen.

5 FÄRGTEMPERATURER, DIMBAR LAMPA ...
Colour Match-lamporna steppar upp till hela fem färgtemperaturer,  
så att du kan få bästa tänkbara ljus hela dagen. Eftersom lampan  
även är dimbar i alla färglägen får man enkelt fram defekterna  
tydligt i lacken utan att bli bländad. Du kan enkelt ställa om från  
det kallvita ljuset till det varmvita, samt dimma ner lampan för  
att se bättre när du jobbar med en ljus kulör.

... OCH FULL KOLL PÅ LACKEN 
Att ha belysning med flera färgtemperaturer är förstås ett lyft  
även för lackerare som vill ha stenkoll. Du kan använda lampan  
för att simulera strålande sol eller regntunga skyar och direkt se  
hur lacken beter sig i de olika inställningarna. 

VARMT

DAGSLJUS
5 steg

2500K 6500K

KALLT
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MULTIMATCH R  
ARBETSBELYSNING
03.5652 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Otroligt prisvärd lampa med alla finesser
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Dimbar i 5 olika ljustyrkor
• Bygel för fäste på stativ
• Inkl USB laddare
• 163 x 63 x 163 mm

MULTIMATCH 3  
ARBETSBELYSNING
03.5653 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Även appstyrd via bluetooth  

(max 4 lampor per app)
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Dimbar i 5 olika ljustyrkor
• Bygel för fäste på stativ
• Inbyggt batteri samt externt  

batteri, Scangrip SPS system
• Batteri och laddare medföljer
• 240 x 230 x 104
• 1,97 kg

MULTIMATCH 8  
ARBETSBELYSNING
03.5654 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Även appstyrd via bluetooth  

(max 4 lampor per app)
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Dimbar i 5 olika ljustyrkor
• Bygel för fäste på stativ
• Inbyggt batteri samt externt  

batteri, Scangrip SPS system
• Batteri och laddare medföljer, 

laddaren kan användas som 
strömförsörjning

• 305 x 240 x 125
• 3,6 kg

TEKNISK DATA

Färgåtergivning CRI+ 96
Färgtemperatur Kelvin 2 500–6 500 i 5 steg
Belysningsstyrka Lux@0,5m 250–2 500 i 5 steg
Ljusflöde Lumen 120–1 200
Spridningsvinkel ° 115
Batteritid H max 10
Kabellängd m 1 meter

TEKNISK DATA

Färgåtergivning CRI+ 96
Färgtemperatur Kelvin 2 500–6 500 i 5 steg
Belysningsstyrka Lux@0,5m 300–3 000
Ljusflöde Lumen 350–3 500 i 5 steg
Spridningsvinkel ° 115
Batteritid H max 15
Kabellängd m 5 meter

TEKNISK DATA

Färgåtergivning CRI+ 96
Färgtemperatur Kelvin 2 500–6 500 i 5 steg
Belysningsstyrka Lux@0,5m 1 100–11 000
Ljusflöde Lumen 800–8 000 i 5 steg
Spridningsvinkel ° 115
Batteritid H max 10
Kabellängd m 5 meter
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WARM

ALL DAYLIGHT – 5 step

2500K 6500K

COLD

WARM

ALL DAYLIGHT – 5 step

2500K 6500K

COLDWARM

ALL DAYLIGHT – 5 step

2500K 6500K

COLD
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MINIMATCH
03.5650 SCANGRIP
• Ultra high CRI+ COB LED
• Prisvärd lampa för färgkontroll och rekond
• Ställbart varmt eller kallt ljus
• Lliten, passar bra i fickan
• Inkl laddare
• Magnet
• 156 x 60 x 32 mm

MATCHPEN PENNLAMPA
03.5117 SCANGRIP
• Ultra High CRI COB LED
• För färgmatchning
• Upptäcka repor och hologram
• Lösningsmedelstålig glaslins

SUNMATCH 3
03.5651 SCANGRIP
• Ultra high CRI COB LED
• Proffslampa för lackering och rekond
• Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
• Spotlight diod i toppen för inspektion
• Dimbar i 2 olika ljusstyrkor
• Laddstation medföljer
• 190 x 60 x 32 mm

I-MATCH 2 PANNLAMPA
03.5446 SCANGRIP
• Ultra High CRI+ COB LED
• Upp till 5 000 lumen
• 5 stegs dimmerfunktion
• Varmt & kallt ljus för korrekt färgåtergivning
• Integrerat bärhandtag
• Slagtåligt hus i aluminium

MATCHPEN R, LADDBAR
03.5122 SCANGRIP
• Ultra high CRI LED
• Ställbar varmt och kallt ljus
• Ställbar ljuskägla
• Uppladdningsbar
• Batteri och laddare inkluderade
• 19 x 159 mm
• 88 g

SWIRL FINDER PEN LIGHT
LL150 RUPES
• Mycket ljusstarkt LED-ljus
• Ljusflöde: 140 lumen
• Optimerad ljusspektrum för lackkontroll
• Justerbar Focus (10–70 grader)
• Diameter 16 mm, Längd 148 mm
• Batteri 2 × AAA
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STATIV TRIPOD
03.5431 SCANGRIP
• Ihopfällbart
• Justerbar höjd 1,35–3,0 m
• Kan förses med bom
• Max belastning 10 kg

STATIV TRIPOD
03.5433 SCANGRIP
• Ihopfällbart och med låsbara hjul
• Justerbar höjd 0,7–1,9 m
• Kan förses med bom
• Max belastning 10 kg

BOM FÖR STATIV
03.5308 SCANGRIP
• För parmontage av  

arbetsbelysning

MAGNETISKT FÄSTE 
03.5390 SCANGRIP
• För flexibel positionering av  

Multimatch 3 på vilken  
magnetisk yta som helst

MAGNETISKT FÄSTE 
03.5391 SCANGRIP
• För flexibel positionering av  

Multimatch 8 på vilken  
magnetisk yta som helst

DETAILING KIT ESSENTIAL
49.0220 SCANGRIP
• Essential kit med 3 lampor  

i en snygg väska 

Lampor som ingår:
• I-match 2, 03.5446. Pannlampa
• Minimatch, 03.5650. Handlampa
• Multimatch R, 03.5652. Multimatch

DETAILING KIT ULTIMATE
49.0217 SCANGRIP
• Ultimate kit – värstingkit med  

4 lampor i snygg väska 

Lampor som ingår:
• Matchpen R, 03.5122. Pennlampa
• I-Match 2, 03.5446. Pannlampa
• Sunmatch 3, 03.5651. Handlampa
• Multimatch 3, 03.5653. Multimatch

(Produkterna som ingår finns att läsa mer om på föregående sidor)
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Smartab Hi-Tech Chemicals AB
Hållnäsgatan 14, 752 28 Uppsala

smartab.com 
smartab@smartab.com
Telefon vxl: 018-15 31 00


