FRESING, SLIPING OG POLERING

Fresing og stripping av fliser
“Scabbler” er effektivt for å knuse fliser der hvor flisene enten er for tykke eller sitter for
hardt for tradisjonelle strippe maskiner. Brukes sammen med strippemaskin (se under).

Edco CD-5
Luftdreven “Scabbler” punktmeiselmaskin
EDCO Scabblers bruker trykkluft for å hamre i fliser eller betongoverflater.
Avhengig av betongstyrke, kan scabblers fjerne 6-7mm pr passering.
Scabblers fjerner materiale raskt, leverer 1200 treff per minutt.
Brede håndtak og 8 “balanserte hjul gir overlegen balanse og håndtering.
Vakuumportene er standard for støvoppsamling
Automatiske in-line Oilers gir mindre vedlikehold av stempler.
Heavy-Duty 1/4” stålramme.
Art. nr. 80-014

Til denne operasjonen trenger du vår
kompressor XAS88

Effektivt verktøy for fjerning av
betong og fliser.

Art.nr: 33-004

Modell

Luft/batteri

Kraft

Effektivitet

Dybde pr pass.

Dimensjoner (LxBxH)

Vekt

CD-5

Luft/Kompressor

160CFM/100PSI

23m / pr time

6-7 mm

1200 x 740 x 1020 mm

126 kg
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“Ride-on” stripper Batteridrevet
En fleksibel maskin med
kapasitet til å ta deg
gjennom en hel arbeidsdag på en enkelt ladning.
Fjerner lim, epoxy, tepper,
linoleum, alle typer av
fliser og parkett med
letthet.
Ved transport kan den
gjøres lettere ved å ta av
vektene.
Art.nr: 90-005
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Tekniske spesifikasjoner NFE 5700
Bredde

62 cm

Høyde

128 cm

Lengde

149 cm

Vekt
Løs vekter
Vekt (kun maskin)
Hastighet

1017.9 kg
83.9 kg front
933.9 kg
36.6 m/min

Volt

18,5 kW

Frekvens

18,5 kW

Be om pris og tilgjenglighet på akuttutleie.no/kontakt eller tlf 22 33 66 66
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FRESING, SLIPING OG POLERING

Scabbler egenskaper
Scabbling er en aggressiv måte å fjerne betong på. Benyttes for utjevning av 
f.eks betongforhøyninger og kanter, samt knusing av tykke keramiske fliser.

En “Scabbler” er luftdreven og er en meget effektiv måte å fjerne betongkuler eller kanter. Den kan fjerne 6 mm
betong på et område tilsvarende 24 kvm pr time.

“Scabbler” er også effektivt ved fjerning av hardtsittende eller tykke fliser. Brukes da
sammen med vår batteridrevne “Ride-on” betongstripper.

5-punkt karbon bits
Kan knuse inntil 6-7 mm
pr kjøring. Etterlater en røff
struktur. Ideel for drastisk
fjerning av belegg og for
utjevning av betong.
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9-punkt karbon bits
Kan knuse inntil 3 mm pr
kjøring. Etterlater en medium struktur. Ideel for å
jevne strukturer, utjevning
av skjøter og genrelt bruk.

Enkelt vedlikehold. Vi
har verktøy for skifte og
rensing av bits.

Tilkobling til kompressor.
Vi har bensin- og elektrisk
drevne kompressorer for å
drive ”Scabbleren”.

Be om pris og tilgjenglighet på akuttutleie.no/kontakt eller tlf 22 33 66 66
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