FRESING, SLIPING OG POLERING

Betongsliping med håndverktøy
Betongsliping med håndverktøy på en lett og intelligent måte med ergonomiske og miljøvennlige løsninger.
Med dette utstyret kan tradisjonelle ”møkkajobber” gjøres på en effektiv måte til beste for operatøren, arbeidsplassen, og tilslutt miljøet. I andre enden kommer økt trivsel, mindre forurensning, reduksjon av belastningsskader og
tilslutt bedre fortjeneste.
Ved å koble en Gyrojakke til XM135/165
jobber du enkelt og ergonomisk riktig.

+
XM135/165

Mindre jobber gjør
vi med denne.

=
Gyrojakke

Større jobber med
denne.

Gulvsliping med
denne.

Ergonomisk riktig

Og i taket bruker vi
spesialrigg på lift.

Disse håndholdte betongsliperne har høyfrekvens børsteløs motor med lang levetid. En børsteløs motor er lett, støyfri, vanntett, vedlikeholdsfri og med en overføringseffekt på over 80%.
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FRESING, SLIPING OG POLERING

Betongsliping med håndverktøy
Svært fleksible løsninger for en rekke ulike oppgaver, enten det er vegg, tak eller gulv som skal slipes. Lav vekt og stor
effekt gjør jobben enkelt og raskt. Ergonomisk riktig utforming gjør dessuten at operatør skånes for høye påkjenninger. Det lønner seg for alle.

Petipotam XM135/165
For utendørs eller
innendørs fjerning av
belegg, betong, neoprenlim, harpiks osv. Justerbart
støvhylster.

Fouine XB 135/165
gulv- og taksliper
Ergonomisk og håndholdt gulvsliper med kraftig børsteløs motor.
Kan kombineres med Eland takslipestativ med maks høyde 3,8 m

Scourpio gyrojakke
Jakken sprer vekten jevnt.
Justerbar balanserer.

Art.nr: 40-006 (XB 135)
Art.nr: 40-008 (XB 165)

Art.nr: 40-009
Art.nr: 40-001 (XM 135)
Art.nr: 40-004 (XM 165)

Fouine/Eland
takslipestativ
Kombinasjon mellom
Eland takslipestativ og Fouine sliper.
Gjør det mulig å slipe
unastrengt og effektivt
innvendige tak på inntill
3,8 m høyde.
Art.nr: 40-015

Mygale sliperamme
For vertikale flater opp til
2,30 m i ett enkelt pass og
uten noen anstrengelser.
Brukes med Potipotam.

Gecko gyro
Monteres på
sliperamme
for bedre
balanse.
6-10 kg.

Art.nr: 40-010

Art.nr: 40-012

Modell

Crabe/Giraffe
takslipestativ for liftmontering
Plattform med slipeskyvesystem
for lift Monteres på liftens rekkverk. Justerbar bredde på 70-150
cm. Benyttes sammen med
Fouine XB135/165 sliper.
Art.nr: 40-017

Spenning

Slipebredde

Hastighet

Lydnivå

Petipotam XM 135

230 V

Ø 135 mm

3000-5500 o/min

62 dB

-

5,9 kg

Petipotam XM 165

230 V

Ø 165 mm

500-4800 o/min

62 dB

-

6,7 kg

Scourpio

-

-

-

-

155 x 40 x 45 cm

6,9 kg

Mygale

-

-

-

-

H 280 x B 120 cm

31 kg

Gecko gyro

-

-

-

-

Kabel 210 cm

-

Fouine XB 135

230 V

Ø 135 mm

3000-5500 o/min

62 dB

-

6,9 kg

Fouine XB 165

230 V

Ø 165 mm

500-4800 o/min

62 dB

-

7,6 kg

Fouine/Eland

230 V

Ø 135/165 mm

500-5000 o/min

62 dB

Max høyde 3,8 m

41,5 kg

Crabe/Giraffe

-

-

-

-

Just. Br 70-150 cm

3 kg pr hjul
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