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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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Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet Rendelési szám 349.623

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

Turbo-Jet csiszoló tárcsa optimális eltávolítási aránnyal. A széles gyémánt szegmensek csendesebb működést és szebb csiszolási felületet
biztosítanak. Ideális ásványi anyagok síkcsiszolására.

Gyémánt csiszolótányér Thermo-Whirljet Rendelési szám 323.071

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

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.
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Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Estrich-Whirljet Rendelési szám 324.361

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

Estrich-Whirljet szemcsés porú felületekre: szemcsés porú Estrich (kvarc homokkal), friss beton, vakolat, habarcs, szemcsés porú mészkő (kvarc
homokkal), homokkő, tűzanyag, aszfalt. Csökkentett tömeg, FLEX speciális peremmel. Nem használható szegély munkálatokhoz.

Gyémánt csiszolótányér Beton-Whirljet Rendelési szám 323.063

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

Beton-Whirljet, a csiszolótányér betonokhoz: öreg beton, beton lapok és kő - természetes- és műlapok, kemény mészhomok tégla, kövezet lapok,
cserépragasztó, eltávolító máz kerámia cserépről. Csökkentett tömeg, FLEX speciális peremmel. Nem használható szegély munkálatokhoz.
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Tartozékok

Gumi kivezető-gyűrű Rendelési szám 257.246

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø 

DB 1 

A rugalmas gumi elszívó gyűrű finoman mozog a felület felett és optimális védelmet nyújt a por és a kirepülő kövek ellen.

Beton csiszoló fej, tárcsa nélkül Rendelési szám 350.931

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø 

DB 1 

 

Gyorscsatlakozó Rendelési szám 410.497

Műszaki jellemzők

DB 1 

Gyorscsatlakozó adapter a gépeken zárt FLEX-Clip rendszerrel a gyors és könnyű csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz (gyorsszorító gyűrűvel)
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Tartozékok

Clip adapter Rendelési szám 408.360

Műszaki jellemzők

DB 1 

Más gyártók elszívó egységeihez is csatlakoztatható. Elszívó tömlő belső Ø 27mm, külső Ø 36mm

Bélelt szerszámkoffer Rendelési szám 389.986

Műszaki jellemzők

DB 1 

Ütésálló műanyagból a WST és WSE 7 csiszoló szerszámok és a cserélhető fejek számára.
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