
HetHet Rupes Rupes ‘‘Station SystemStation System’’
verandertverandert volledigvolledig hethet

concept van de concept van de bestaandebestaande
stofzuigerstofzuiger: : doordoor enkeleenkele

eenvoudigeeenvoudige aanpassingenaanpassingen
evolueertevolueert uwuw klassiekeklassieke

schuurstofzuigerschuurstofzuiger tottot eeneen
volwaardigvolwaardig werkstationwerkstation. Op . Op 
die manier die manier kunnenkunnen op op eeneen
zelfdezelfde werkpostwerkpost allealle takentaken

van van hethet schuursysteemschuursysteem
uitgevoerduitgevoerd wordenworden, , zonderzonder

verplaatsingenverplaatsingen..

RUPES
STATION SYSTEM 



STRUCTUURSTRUCTUUR
EenEen stevigestevige geperforeerdegeperforeerde metalenmetalen
achterplaatachterplaat van 65 cm van 65 cm breedbreed wordtwordt
bevestigdbevestigd aanaan de de steunensteunen van de  van de  
KS KS HolderHolder,, en en vormtvormt zozo de de 
basisstructuurbasisstructuur van van hethet geheelgeheel. . 
TweeTwee leggersleggers, en , en verschillendeverschillende
hakenhaken en en steuntjessteuntjes kunnenkunnen
willekeurigwillekeurig bevestigdbevestigd wordenworden, , zowelzowel
aanaan de de voorvoor-- alsals aanaan de de achterzijdeachterzijde
van van dezedeze geperforeerdegeperforeerde plaatplaat. . ZoZo
beschiktbeschikt u over u over nognog meermeer ruimteruimte om om 
toebehorentoebehoren te te schikkenschikken..



De De eenvoudigeeenvoudige montage, en montage, en hethet
gemakkelijkgemakkelijk verplaatsenverplaatsen van de van de leggersleggers
en en steuntjessteuntjes biedenbieden aanaan de de gebruikergebruiker al al 

snelsnel eeneen op op maatmaat aangepastaangepast en en vrijvrij volledigvolledig
schuursysteemschuursysteem..

HierdoorHierdoor kan men kan men tijdtijd en en kostenkosten besparenbesparen..

WatWat de de werkruimtewerkruimte betreftbetreft ontstaatontstaat geengeen
enkeleenkele beperkingbeperking: : nochnoch de de steunsteun voorvoor de de 

schuurslangschuurslang, , nochnoch de de leggersleggers vormenvormen eeneen
belemmeringbelemmering van de van de werkpostwerkpost. . ZelfsZelfs hethet

vervangenvervangen van de van de stofzakstofzak kan kan dankdank zijzij hethet
gepatenteerdegepatenteerde systeemsysteem van de frontale van de frontale 
klepklep probleemloosprobleemloos uitgevoerduitgevoerd wordenworden..

MOBIEL EN 
FUNCTIONEEL

MOBIEL EN 
FUNCTIONEEL



Maximale Maximale personalisatiepersonalisatie doordatdoordat leggersleggers, , 
hakenhaken en en steuntjessteuntjes willekeurigwillekeurig bevestigdbevestigd

kunnenkunnen wordenworden..

FLEXIBELFLEXIBEL

TweeTwee leggersleggers aanaan de de voorzijdevoorzijde

DrieDrie leggersleggers voorvoor
toestellentoestellen of of 
toebehorentoebehoren..

De De grotegrote leggerlegger biedtbiedt
voldoendevoldoende ruimteruimte om er om er 
eeneen Rupes Rupes kofferkoffer op te op te 

plaatsenplaatsen..
GeperforeerdeGeperforeerde metalenmetalen plaatplaat op op 
dewelkedewelke verschillendeverschillende hakenhaken en en 

steuntjessteuntjes bevestigdbevestigd kunnenkunnen wordenworden..

AchterzichtAchterzicht



VERSCHILLENDE CONFIGURATIES 
MOGELIJK

VERSCHILLENDE CONFIGURATIES 
MOGELIJK

In In functiefunctie van de van de verwachtingenverwachtingen van de van de 
gebruikergebruiker wordenworden verschillendeverschillende

opstellingenopstellingen mogelijkmogelijk doordoor bvbbvb eeneen tweedetweede
steunsteun toetoe te te voegenvoegen aanaan hethet basisconceptbasisconcept..

KS260KS260

VoorstellingVoorstelling met met tweetwee
leggersleggers, en diverse , en diverse hakenhaken..

SysteemSysteem met 1 met 1 steunsteun
voorvoor schuurdarmschuurdarm en     en     

2 2 leggersleggers

SteunSteun voorvoor schuurdarmschuurdarm

GeperforeerdeGeperforeerde
steunplaatsteunplaat



DOELTREFFENDDOELTREFFEND

De De tweetwee elektrischeelektrische en en 
pneumatischepneumatische stopcontactenstopcontacten

van de KS260EP, de van de KS260EP, de 
automatischeautomatische startmodulesstartmodules

en de 2 en de 2 krachtigekrachtige maar maar stillestille
motorenmotoren van van 1000 watt 1000 watt elkelk, , 

gecombineerdgecombineerd met de met de 
verschillendeverschillende nieuwnieuw
beschikbarebeschikbare optiesopties, , 

vervoledigenvervoledigen in in eeneen oogwenkoogwenk
uwuw schuurstofzuigerschuurstofzuiger tottot eeneen
volwaardigvolwaardig werkstationwerkstation met met 

opmerkelijkeopmerkelijke eigenschappeneigenschappen..
HetHet staatstaat garant garant voorvoor eeneen

systeemsysteem met maximale met maximale 
flexibiliteitflexibiliteit, , waarmeewaarmee 1 of 2 1 of 2 

voorbereidersvoorbereiders gelijktijdiggelijktijdig
topwerktopwerk kunnenkunnen afleverenafleveren..



VoortaanVoortaan kan de KS 260 kan de KS 260 compleetcompleet besteldbesteld
wordenworden alsals werkstationwerkstation ((refref KS260 EPS).KS260 EPS).

NietteminNiettemin kan de kit kan de kit eveneenseveneens afzonderlijkafzonderlijk
wordenworden besteldbesteld, , zodatzodat bestaandebestaande
schuurstofzuigersschuurstofzuigers eenvoudigeenvoudig vervolledigdvervolledigd
kunnenkunnen wordenworden: : hethet zalzal inderdaadinderdaad maarmaar
weinigweinig moeitemoeite vergenvergen om om uwuw bestaandebestaande
schuurstofzuigerschuurstofzuiger om te om te toverentoveren tottot eeneen
handighandig werkstationwerkstation..

De De basiskitbasiskit van Station System van Station System 
bestaatbestaat uituit::
•• 1 1 geperforeerdegeperforeerde metalenmetalen plaatplaat van 65cm  van 65cm  
breedbreed, , tevenstevens voorzienvoorzien alsals machinehoudermachinehouder
(2 machines)(2 machines)

•• 1 1 draagsteundraagsteun voorvoor schuurdarmschuurdarm
•• 1 1 grotegrote leggerlegger (37x35 cm)(37x35 cm)
•• 1 1 kleinekleine leggerlegger (37x25 cm)(37x25 cm)
•• 1 set van 10 1 set van 10 hakenhaken en en steuntjessteuntjes

Station SystemStation System
Cod. 061.1106/CCod. 061.1106/C

STATION SYSTEM      
=  EASY SYSTEM

STATION SYSTEM      
=  EASY SYSTEM



Diverse Diverse hakenhaken, , leggersleggers, , steuntjessteuntjes
voorvoor schuurmachinesschuurmachines, , eeneen 22ee steunsteun

voorvoor schuurdarmenschuurdarmen e.d. e.d. zijnzijn
verschillendeverschillende optiesopties die u die u aanaan hethet

nieuwenieuwe ‘‘Station SystemStation System’’ kan kan 
toevoegentoevoegen..

Haken en steuntjes
Cod. 039.1612
Cod. 040.1612
Cod. 041.1612

Grote legger 37x35 cm
Cod. 056.1106/C

Kleine legger 37x20 cm
Cod. 057.1106/C

Steun voor schuurdarm
Cod.054.1106/c

Deze steuntjes voor machines 
kunnen bevestigd worden aan

de RUPES polierkoffer
Cod. 059.1106/c

Lijst met toebehoren

TOEBEHORENTOEBEHOREN


