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Vägg- och takslip Giraffe® för betong med utbytbart huvudsystem

GDE 10 set Turbo-Jet Order number 504.203

Vägg- och takslip Giraffe® för betong med utbytbart huvudsystem

+ Elektronik: konstant varvtal, mjukstart och varvtalsreglering med justerhjul
+ En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande
och ergonomiskt riktigt
+ Utrustad med innovativt utbytbart huvudsystem med kantsegment. Sliphuvud kan monteras
och demonteras med ett klick
+ Lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud
+ Pålitlig kraftöverföring, tack vare den flexibla drivaxeln från motorn till sliphuvudet med den
i decennier etablerade ”FLEX-tekniken”. Med innovativ design av huvudet reduceras vikten på
Giraffen till ett minimum. Detta underlättar handhavandet.
+ Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av
väggar, tak och golv.
+ Effektiv utsugning för dammfritt arbete
+ Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetsdammsugare med FLEX Clipsystem på styrröret
+ Dammskyddad strömbrytare
+ Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
+ Stora ytor och rumshöjder på upp till 3,40 m kan bearbetas med hjälp av GM 340
+ Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem.
Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd
+ Turbo-Jet. Slipskål för optimal avverkning av betong. De många diamantsegmenten ger en
jämnare avverkning och finare yta. Skålen ökar livslängden på maskinen.Idealisk för
betonggradning.

Tekniska fördelar

Upptagen effekt 1010 Watt

Avgiven effekt 590 Watt

Varvtal, tomgång DGH-R
 

5800-8700
/min

Varvtal, tomgång DSH-R
 

1700-2500
/min

Skivdiameter 150 mm

Verktygsaxel 28 mm Ø 

Lutningsvinkel vid huvudet 100 °
 

Längd 1490 mm

Kabellängd 4,0 m

Vikt utan huvud 3,6 kg

Standardutrustning

1 Turbo-Jet slipskål 504.076 

1 segment sliphuvud DGH-
R

503.819 
 

1 segment sliphuvud DSH-R 503.827 
 

1 clip-snabbspännring SH-
FC 32

406.023 
 

1 Transportväska 408.867 
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 1 Antistatisk sugslang m. polyesterväv 477.605
1 Diamantslipskiva Hive #50 150mm     100,279
1 Diamantslipskiva Hive #100 150mm   100,280
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