
Rupes BigFoot – Hanteringstips  polersvampar 

Maskinerna i BigFoot serien ställer höga krav på både stödplatta och polersvamp. Med en orbit på upp till 

21mm skapas friktion, värme på andra ställen än vad man brukar tala om när det gäller polering. 

Konventionell roterande polering skapar den överlägset största friktionen mellan polersvampens framsida och 

ytan som poleras som visas med bilden nedan Nr2 

BigFoot serien skapar friktion precis som Nr2 men även i zonen mellan stödplattans kardborre och 

polersvampens kardborre  Nr1, då det blir en slitning fram och tillbaka när maskinen arbetar. Detta är helt 

normalt men kräver lite extra försiktighet för att bibehålla livslängden på kardborren/polersvamparna. 

 

Friktionsvärme skapas i zon 1 och 2 

 

1. Polera ej med hårt tryck, rotationshastigheten minskar med sämre effektivitet som 

följd. En platt svamp ventilerar inte luften genom de öppna cellerna som tänkt. 

2. Byt pad ofta, använd alltid 2-3 svampar av samma sort och alternera mellan dessa, 

t.ex polera dörren och framskärmen med svamp 1, sedan byter du svamp och kör 

motorhuven med svamp nr2 osv. 

3. Blås rent svampen med jämna mellanrum, den öppna cell strukturen bidrar till en 

bättre ventilation genom svampen, överblivet polermedel kan sätta igen de öppna 

cellerna med minskad ventilation som följd.  

4. Kör maskinen alltid plant mot ytan. Kör man på kant så reduceras 

rotationshastigheten samt att polersvampen trycks ihop med sämre ventilation som 

följd. 

5. Använd alltid ett vattenbaserat polermedel, annars kan cellerna sättas igen. 

6. Byt ej stödplattan sinsemellan. LHR21 är t.ex inte avpassad för att brukas med LHR15 

stödplatta.  
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Skötselråd - Rupes polersvampar och Microfiberpads. 

Polersvampar: Rengörs smidigt genom att blåsa rent dessa med tryckluft. Har man inte 

tillgång till detta så fungerar det utmärkt med en borste. För MF pads rekommenderas 

tryckluft eller ljummet vatten(för hand) 

 Sänk hastigheten på maskinen till 2-3 på varvtalsregulatorn 

 Borsten ska föras plant över paden, ev med lite snedvinkel för att starta rotationen 

 Börja utifrån för att rotationen ska ta fart, för sedan borsten med ytterst lite tryck 

in mot mitten och sedan ut igen 

Polersvamparna kan även sköljas under ljummet vatten och kramas ur tills överblivet 

polermedel försvunnit. Tvätt i tvättmaskin går bra i 40grader med en liten skopa tvättmedel. 


