Pacifica dreieskivene er tilbake !!
Det gleder oss å annonsere at den er tilbake i vårt sortiment, sånn at våre kunder
kan gjøre et trygt valg når de skal investere i en ny dreieskive.
Pacifica dreieskivene var i flere år standard på vår fagskole og i SCAN-FORM’s
varesortiment. Etter et langt opphold, hvor vi har brukt og solgt andre dreieskivemodeller, har vi konkludert med at det er denne skiven vi ønsker å arbeide med!

Pacifica GT400
Pacifica GT800
Siden starten i 1972 har Pacifica blitt ansett som en av de mest pålitelige dreieskiver
på markedet av både undervisere og pottemakere.
Dreieskiven har en toppmoderne elektronikk, som gir ekstra dreiemoment og stabil
rotasjonsbevegelse på selv de laveste hastighetene, perfekt for delikate prosjekter.
Magic Pedal, som er støpt i aluminium, er kjent for sin flytende og komfortable
bevegelse som gir full kontroll.
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Den er bygget over en kraftig stålramme med tre bredt plasserte ben, som gjør den
stabil og robust for røff håndtering.
Den støpte romslige bordplaten gir et stort arbeidsområde, som er lett å rengjøre.
Pacifica skiven leveres med et støpt aluminiums skivehode med dia. 33 cm.
Sølekaret er todelt, og superlett å ta av for rengjøring, ingen klemmer eller skruer –
bare trekk og skyv!
Dreieskiven har også en tre-posisjons bryter, og kan enkelt tilpasses for høyre eller
venstrehånds dreiing.
GT-400 har en sentreringskapasitet på ca. 36 kg, og GT-800 over 45 kg.

Ekstrautstyr:
Ben forlengere A: 2,5 til 25 cm
- du sitter opp høyere, reduserer belastning på nedre rygg.
Ben forlengere B: 27,5-58 cm
- for stående dreiing.
Stolen: Komfortabel, støttende og
justerbar opp, ned, mot og vekk fra dreieskiven.
Polstret sete med god form.

Høyden på skive passer også fint med en vanlig kjøkkenstol.

SPESIFIKASJONER:
Motor:
GT 400: ½ hestekraft
GT 800: 1 hestekraft
Dreieskivehode:
33 cm i diameter
Hastighet:
0 - 260 runder per minutt
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