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Betoncsiszoló Zsiráf falakhoz és mennyezetekhez

WST 1000 FV, Thermo-Whirljet Kit Rendelési szám 355.755

Betoncsiszoló Zsiráf falakhoz és mennyezetekhez

+ FV elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel és túlterhelés
elleni védelem
+ Az egyedülálló teleszkópos rendszer használatával a Beton-Zsiráf alkalmazkodik az
igényeihez. A hossz állítható 1330-1650 mm között. Nyissa ki a teleszkóp rögzítő kart, húzza ki
a fogantyút és zárja vissza a kart. A fogantyú teljesen körbeforgatható
+ Ergonomikus design nagyon sokféle fogási lehetőséggel a fáradságmentes munka érdekében.
A motor mindig a markolatok között helyezkedik el, ezzel biztosítva a tökéletes egyensúlyt
+ Porelszívás: a szemcsés por ellen véd, csökkenti a korong kopását, az új réteg számára nyitva
hagyja a beton pórusait
+ Rugalmas elszívó gumigyűrű alacsony kopású fémgyűrűvel: finoman mozog a felület felett, és
véd a por és kőfelcsapódás ellen
+ Por elszívó rendszer: fém gyűrűvel a védőburkolaton, flexibilis szívótömlő a csiszoló fejtől a
vezető csőig. Csatlakozási lehetőség a teleszkópos cső végénél a FLEX ipari porszívóhoz
+ A betoncsiszológép az univerzális csatlakozó tengellyel és az új csiszoló fejjel célirányosan
lett összehangolva. Ez az gép gyorsan és egyszerűen távolítja el a durva éleket és egyéb
egyenetlenségeket a falakról és mennyezetekről
+ Thermo-Whirljet a vékony burkolatokhoz és könnyű szemcsés anyagokhoz: thermoplastic
burkolatok, festék, graffiti, vékony ragasztó maradékok betonon vagy estrichten, gumi bázisú
burkolatok. Csökkentett tömeg, FLEX speciális peremmel. A csiszolótárcsa a szögletes
elhelyezésű gyémánt szegmensekkel biztosítja a gyorsabb munkát, mint a normál tárcsák. A
tárcsán lévő nagy méretű háromszög formájú lyukak okozzák a légörvényt, ami eltávolítja az
összes port a munkafelülettől, ezáltal megelőzve a szegmenseket az eltömődéstől vagy
túlmelegedéstől és így csökkentve a kopást. A kis tömegű tárcsa csökkenti a kopást a motorban.
Nem használható szegély munkálatokhoz.

Műszaki jellemzők

Tárcsa Ø 125 mm

Üresjárati fordulatszám 8000 /perc

Felvett teljesítmény 1010 Watt

Leadott teljesítmény 600 Watt

Szerszám felfogatás 28 mm Ø 

Méretek mm-ben 1330-1650 

Kábelhossz 5,0 m

Tömeg 5,5 kg

Alapkészlet

1 Thermo-Whirljet 323.071 

1 FixTec gyorsszorítóanya
M 14

313.459 
 

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

406.708 
 
 
 

1 bélelt szerszámkoffer 389.986 
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