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ELETRÔNICO ST-400
Usando os componentes mais modernos do mercado,
o torno ST 400 foi concebido para que o ceramista
possa aplicar toda sua criatividade no trabalho, sem
precisar se preocupar com cuidados de manutenção.
Sua construção, moderna e robusta, confere ao ST
400 longos anos de trabalho sob as mais duras
rotinas do dia-a-dia de uma oficina ou de uma escola.
Estruturaemalumíniofundido.
Pinturaeletrostáticaapó.
Pésdeaçode1/8′′deespessura.
Motorde1⁄2hp
Em resumo: componentes para
serviço pesado, e que podem
atender às exigências a que os
alunos e oleiros podem sujeitar o equipamento,
transformando o ST 400 no torno ideal, para
profissionais e amadores.
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O motor
De 1⁄2 HP, permite trabalhar com até 40 kg de
argila.
Testado
em
condições
extremamente
rigorosas, oferece resistência e potência de reserva
para atender aos artistas e profissionais mais
exigentes.

O controlador
Tem configurações que determinam a
velocidade mínima e máxima, torque
e a taxa na qual o torno acelera e
desacelera. Ele é projetado para dar
mais potência ao motor quando sentir
que
está
centralizando,
ou
trabalhando,
uma
quantidade
de
argila maior. E, quando se tira as
mãos da argila, o torno reduz a força
adicional
voltando
com
o
torque
normal.
Lembrando
sempre,
que
nossos controladores usam apenas
componentes da mais alta qualidade.
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Resistências
O design inovador permite que você tenha
acesso total à sua bandeja de respingos
para limpeza. Não há mais necessidade de
se preocupar em limpá-la antes de levar
para a pia ou tanque, basta trazê-la direto
para a sua recuperadora de argila ou local
de descarte.

O pedal
Quando falamos sobre o pedal, os 2
fatores mais importantes são:
● a suavidade com que se ajusta a
velocidade
● a ergonomia adequada ao seu pé
Testado e re-testado por vários níveis de
usuários (professores, alunos e
oleiros). Você vai adorar a solução
encontrada pela Stecno.
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Chave seletora de rotação
Com inversor, possibilita o trabalho tanto
no sentido horário como no anti- horário, e
facilita a utilização tanto por destros como
para canhotos. Além da aplicação de outras
técnicas de trabalho.

Bi-Volt (110v/220v)
Utilização em rede monofásica ou bifásica (110v, 220v) –
alteração feita automaticamente.

Construção
Estrutura em alumínio fundido, revestida com
pintura
eletrostática,
garante
estabilidade,
robustez e longa vida ao equipamento.
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Discos auxiliares
• FÁCIL DE USAR: basta levantar o centro
pelas abas usando seus dedos ou uma
ferramenta plana de ceramista. O disco
externo tem perfurações nas extremidades
para encaixe e fixação no disco do torno.
• ECONOMIA DE ESPAÇO: Economize
espaço precioso em seu estúdio, secando
suas
peças
em
pequenos
encaixes
quadrados.
• FUNCIONALIDADE: O disco central
absorve água, permitindo que a peça se
solte a medida que seca, o que é mais
seguro do que cortar com arame e correr o risco de causar deformação
nas peças, derrubá-las ou deixar suas impressões digitais na argila.
• DURÁVEL: fabricado em MDF Ultra Naval - mais durável e resistente à
água.

Garantia
A garantia do torno é de dois anos, e cobre peças e mão-deobra.

