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Brusky na stropy a stěny žirafy
GE 5

Objednávkové číslo
405.884

Technické atributy
Příkon

500 W

Výkon

270 W

Počet otáček při chodu
naprázdno

1100-1650
ot/min

Ø brusného kotouče

225 mm

Upnutí nástroje

suchý zip

Úhel pro náklon na hlavě

100 °

Délka

1520 mm

Délka kabelu

5,0 m

Hmotnost (bez filtrů)

3,9 kg

základní vybavení
Brusky na stropy a stěny žirafy
+ Elektronika: s konstantnim udržovanim otaček, pozvolnym rozběhem, ochranou proti
přetiženi a předvolbou otaček potenciometrem
+ Velice dobře uchopitelny, lehky stroj s optimalizovanym komfortem pro obsluhu. Umožňuje
neunavnou praci a ergonomicke drženi
+ Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
+ Spolehlivy přenos sily flexibilni pohonnou hřideli od motoru na unašeci taliř. Již několik
desetileti je toto osvědčena „FLEX technologie“. Pomoci tohoto principu konstrukce dochazi k
redukovani hmotnosti na hlavěžrafy na minimum. To usnadňje manipulaci
+ Kardanově uložena brusna hlava znamena vysokou flexibilitu a optimalni přizpůsobeni se
broušenym stěnam a stropům
+ Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a
zaručuje bezprašnou práci
+ Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
+ Jednoducha manipulace diky ergonomicke vodici trubici z hliniku. Volitelně může byt
namontovano přidavne držadlo (přislušenstvi)
+ Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
+ Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky,
smontovatelné bez použití nástrojů
+ Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích
desek, přípravu před lakovaním a malovaním
+ Opracovani velkych ploch až do vyšek 3,40 m je možne volitelně použitim voziku GM 340
+ Pomoci inovativni, textilni přepravni brašny je možne bez problemů přepravovat stroj i
přislušenstvi. ŽirafuR neni třeba nasledně skladat, je ihned použitelna
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1 snímací talíř na suchý zip
super měkký

399.418

1 Clip-rychloupínací
kroužek SH-FC 32

406.023

