
NORMEK Försäljnings AB
Snickarvägen 1F, 132 38 Saltsjö-Boo
08-188210, normek@normek.se, www.normek.se

Alla priser är inkl. moms
Går inte att kombinera med andra 
erbjudanden. Vi reserverar oss för 
eventuella tryckfel, ändringar 
och/eller slutförsäljning.

• Komplett polerkit – det bästa på marknaden enligt många
• Bigfoot orbit 15 mm  – eliminerar hologrambildning
• Polera i ett steg och bilen/båten är klar
• Spar upp till 40 % polertid
• Skapar perfekt resultat även utan erfarenhet
• Mycket liten värmeutveckling, bränner ej lacken
• Kit utvecklat för Dual Action polering
• Kitet består av 1st polermaskin, 4st polersvampar, 
4 polermedel, 4 microfiberdukar, förkläde samt 
bruksanvisning. Allt förpackat i en kvalitetsväska.
Stödrondell 125 mm
Polerrondell max 150 mm
Varvtal rpm 2-5000
Orbit mm 15
Effekt W 500
Vikt 2,6 kg
Vibration m/sek2 2,7
Mätosäkerhet m/sek2 1,5
Nivå dB(A) 88

OSCILLERANDE POLERMASKIN
Rupes LHR15ES/DLX
OSCILLERANDE RÖRELSE
JÄMNARE och ENKLARE

5472,00
ord.pris: 6438,00

Polerar skonsamt med medium 
aggressivitet i ovala cirklar. 

NU:

Stödrondell 125+150 mm
Varvtal rpm 265-535
Orbit mm 5
Vikt 2,8 kg
Vibration m/sek2 5,0
Mätosäkerhet m/sek2 2,0
Nivå dB(A) 88,5

• Polermaskin med kuggdriven tvingad oscillering
• 5mm orbit och 14st slag per rotationsvarv
• Roterar medsols som de flesta andra polermaskiner
• Tryckkänslig tangent för perfekt kontroll över varvtalet
• 9meter kabel för störningsfritt arbete
• 125mm samt 150mm stödrondell ingår
• Perfekt maskin för både kantjobben och större ytor
• Kit med trissor+medel för kuggdriven polermaskin, 
förkläde, microfibertrasor, claw pad tool och förvaringsväska.

KUGGDRIVEN POLERMASKIN
Rupes LK900E/DLX
KUGGDRIVEN RÖRELSE
JÄMNARE och ENKLARE

7756,00
ord.pris: 9125,00

NU:

Passar perfekt vid svåra former 
eller nära kanter.
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ROTERANDE POLERMASKIN
Rupes LH19E/DLX
ROTERANDE  RÖRELSE
MEST AGGRESSIV

• Komplett kit med trissor och polermedel avsedda för 
roterande polering.
• Tryckklänslig tangent för perfekt kontroll över varvtalet från 
ca 100rpm.
• Ergonomisk överlägsen med 3 olika handtagsmöjligheter.
• Handen direkt på nosen
• Anti-vibration LOOP handtag
• Anti-vibration sidohandtag vänster/höger (dlx kit)
• 9 meter sladd för åtkomlighet runt hela bilen.
• Reduktionsväxel för extra styrka och längre livslängd på 
motor.

Stödrondell max 200 mm
Polerrondell max 200 mm
Varvtal rpm 450-1700
Effekt W 1200
Vikt 2,2 kg
Vibration m/sek2 2,8
Mätosäkerhet m/sek2 1,3
Nivå dB(A) 88

5800,00
ord.pris: 6825,00

NU:

Den mest aggressiva men den 
mest svårhanterliga.

På övrigt RUPES BigFoot maskinsortiment (se exempel nedan) 
gäller kursaviften tillbaka vid köp av maskin. 

Dessutom 10% på alla tillbehör som polermedel, pads, mm. 

Förbeställ din maskin så finns den här att ta med sig hem efter kursdagens slut, 
vi har också butiksförsäljning men lager är begränsat. Beställer du på kursdagen kan 

leveranstiden vara 1-2 veckor efter beställning.

Erbjudandet gäller endast 
kursdeltagare 1 April

LHR15ES/STD

3975,00
ord.pris: 4475,00

LHR21II/STD

6038,00
ord.pris: 6538,00

HR81M/DLX KIT

8363,00
ord.pris: 8863,00


