


 

 

 
 
Dupla função: Lixagem e polimento 
A Rupes LHR 12E Duetto com a sua 
órbita de 12 mm pode ser usada com 
abrasivos de grão fino para acelerar 
as operações de correção. A 
ferramenta pode usar boinas de polir 
e massa de polimento para corrigir 
riscos de abrasivos e restaurar um 
acabamento impecável. 
 
Ergonomicamente perfeito 
Com suas inserções de borracha 
antiderrapantes na cobertura frontal,  
A Rupes LHR 12E Duetto é perfeita 
para todas as operações de 
polimento nas àreas difíceis de alcançar. O 
operador pode produzir os melhores resultados 
possíveis com pouco ou sem fadiga. 
 
Blindagem anti-giratória 
A proteção anti-giratória de dupla função é 
projetada para proteger o operador contra as partes 
em movimento e agir como uma embraiagem no 
prato de suporte, evitando ainda mais pressão 
sobre a boina de polimento, quando não está em 
contato direto com a superfície. 
 
Design 
A atenção aos detalhes não é limitada apenas ao 
design inovador e atraente. As linhas modernas e a 
excepcional qualidade técnica são combinadas com 
uma série de detalhes que são o resultado de 
minuciosa investigação destinada a alcançar o 
conforto máximo do operador. As inserções de 
borracha antiderrapantes são numerosas e têm 
muitas funções. Em particular, a inserção no corpo 
da máquina é usada para suportar a polidora 
quando colocada sobre uma superfície. 
 
Módulo de controle de velocidade eletrônico 
O controlador de velocidade é prático e fácil de 
usar. A velocidade da polidora também pode ser 
facilmente ajustada sem interromper o trabalho. 
 
 
 



Rupes LHR 12E Duetto Polidora Roto Orbital Kit Deluxe inclui: 
 

 

Rupes LHR 12E Duetto polidora Roto Orbital (1 un) 
O Rupes LHR 12E Duetto é o resultado de inúmeras horas 
de pesquisa e desenvolvimento para projetar o que é, sem 
dúvida, o mais fácil de usar sistema de polimento de dupla 
ação disponível. Possui uma órbita de 12 mm, permitindo-
lhe ser uma lixadeira e polidora.  

 

Prato Rupes LHR 12E Duetto (1 un) 
Este prato de alta qualidade foi projetado especificamente 
para o Rupes LHR 12E Duetto. 

            

Saco Rupes Big Foot (1 un) 
O saco Rupes Big Foot tem espaço para a sua polidora (e 
outras) cabendo ainda as suas boinas, massas e outros 
acessórios necessários para cada trabalho. O saco é 
construído de lona de nylon Ultra durável, resistente à água 
e construído para durar - mesmo nas mãos do utilizador 
mais ativo. 

            

Avental Rupes (1 un) 
O avental Rupes é um elegante avental de tamanho único. 
É projetado para mantê-lo limpo e proteger sua pintura. Em 
100% poliéster, leve e confortável de usar e não riscará seu 
veículo no acabamento. A frente do avental tem bolsos. 

              

Rupes Zephir Gloss Massa de polimento grossa (1 un) 
Rupes Zephir Gloss massa de polimento grossa é o 1º 
passo no sistema de polimento Rupes. Este composto de 
corte ultra pesado utiliza tecnologia abrasiva avançada que 
elimina rapidamente até grão 1500, marcas na tinta, 
deixando uma névoa mínima de lixagem. É projetado para 
ser usado com uma boina de polimento Rupes grossa azul. 



       

Rupes Keramik Gloss Massa de polimento fina amarela 
(1 un) 
Rupes Keramik Gloss massa de polimento fina é o 3º passo 
no sistema de polimento Rupes. É excepcionalmente fácil 
de usar e é o perfeito acompanhamento seguinte a uma 
massa de polimento mais agressiva. É projetado para ser 
usado com uma boina de polimento Rupes fina amarela. 

         
 
  

 

 

            Boina de polimento Rupes grossa azul  (2 un) 

            Esta boina é o primeiro passo no sistema de polimento  
            Rupes Big Foot. A boina de polimento grossa azul é muito  
            agressiva na sua construção e foi projetada para ser usada  
            com Rupes Zephir Gloss massa de polimento grossa. Esta  
            combinação de boina e massa, quando usado sobre a  
            Rupes LHR 21ES, é capaz de remover até grão 1500 
            marcas de lixagem na tinta, leves  riscos, manchas de  
            água e outras imperfeições serão removidas facilmente  
            com esta boina. Combine sempre esta boina com outra  
            menos agressiva para maximizar a lisura de superfície e  
            brilho. 

     

 
 
            Boina de polimento Rupes fina amarela (2 un) 
            Esta boina é a terceira etapa do sistema de polimento  
            Rupes Big Foot  . A boina de polimento amarela foi  
            projetada para ser usada com Rupes Keramik Gloss e 
            termina excepcionalmente bem tendo em conta a  
            capacidade de polimento mecânico que fornece. 
 
 

      

Interface Rupes (1 un) 
O Interface Rupes é projetado para ser colocado entre o 
prato e o disco abrasivo. Ele fornece almofada para o disco 
abrasivo, tornando possível amortecer o disco em painéis 
curvos. 
 

     

Discos abrasivos Rupes grão 2000 (3 un) 
Use o disco abrasivo Rupes grão 2000 sobre a LHR 12E 
Duetto para eliminar a casca de laranja e outros defeitos de 
pintura. O abrasivo de longa duração e de corte rápido é 
projetado para criar uma remoção uniforme de material. 



 

Discos abrasivos Rupes grão 3000 (3 un) 
Use o disco abrasivo de grão 3000 Rupes sobre o Duetto 
LHR 12E para eliminar a casca de laranja luz e outros 
defeitos de pintura. O abrasivo de longa duração e de corte 
rápido é projetado para criar remoção uniforme de material. 
O disco abrasivo grão 3000 refina a superfície depois de 
usar o disco abrasivo grão 2000, facilitando a remoção de 
defeitos.  

           

Panos de microfibra Rupes (4 un) 
Use estes panos de microfibra macia, de alta qualidade 
para remover compostos e resíduos. O design fornece a 
"mordida" necessária para retirar os resíduos de compostos 
difíceis, especialmente em ambientes húmidos.  

 
 
 
 
Garantia de 1 ano 

 
 

 


