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Giraffe®  fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel

GE 7 + MH-R + SH Rendelési szám 494.534

Giraffe®  fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel

+ Elektronika szabalyzas: konstans fordulatszam tartas, lassuaramfelvetel, tulterheles elleni
vedelem es fordulatszam szabalyzas kapcsoloval
+ Nagyon praktikus, könnyű gép, kiválló kezelhetőséggel, mely kényelmes
munkakörülményeket biztosít
+ Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és
eltávolítható.
+ Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-
mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása
nélkül.
+ Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
+ Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő
flexibilis spirálnak köszönhetően. A "FLEX technológia" évtizedek munkájának és
tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre
csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
+ A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak
és mennyezetek csiszolásakor.
+ Hatekony porelszivas a tisztito kefe es a csiszolotanyer kozt, mely megakadalyozza a tanyer
porusainak az eltomődeset, ez altal biztositva hosszu elettartamot es pormentes
munkakornyezetet.
+ Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csövéhez a FLEX Clip
rendszer segítségével.
+ Porzáró ki-/be kapcsoló
+ Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható,
500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
+ Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés
előkészítéshez
+ Nagyon magas helyisegekben es szobakban is alkalmazhato 3,4 m magassagig a GM 340
mobil munkaallomas segitsegevel
+ Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf
így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény 710 Watt

Leadott teljesítmény 410 Watt

Üresjárati fordulatszám
 

1100-1650
/perc

Csiszolókorong Ø 225 mm

Szerszám felfogatás
 

kampó és pánt 

Dönthető fej 100 °

Hossz 1520 mm

Kábelhossz 5,0 m

Tömeg 4,2 kg

Alapkészlet

1 csapott élszegmensű fej,
MH-R

457.183 
 

1 Clip-on gyorscsatlakozó
gyűrű SH-FC 32

406.023 
 

Antisztatikus 4m-es
porszívó cső, 32mm Ø
kényszer záró-, és porszívó
csatlakozóval

406.708 
 
 
 

1 párnázott hordtáska 408.867 
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