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Žirafa na beton pro stěny a stropy
WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet

Objednávkové číslo
355.747

Technické atributy
Ø kotouče

125 mm

Počet otáček při chodu
naprázdno

8000 ot/min

Příkon

1010 W

Výkon

600 W

Upnutí nástroje

28 mm Ø

Délka kabelu

5,0 m

Rozměr v mm

1330-1650

Hmotnost

5,5 kg

základní vybavení
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1 turbo - brusný talíř

349.623

Žirafa na beton pro stěny a stropy

1 rychloupínací matice
FixTec M 14

313.459

+ FV- elektronika: s udržováním konstantních otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti
přetížení
+ Díky jedinečné teleskopické technologii se žirafa na beton přizpůsobí vašim požadavkům,
délka je nastavitelná od 1330 do 1650 mm. Páka pro teleskopickou aretaci se uvolní, nastaví se
držadlo a opět uzavře. Držadlo je otočné o 360°
+ Ergonomický tvar nabízí více možností uchopení pro pohodlnou práci. Motor přitom zůstává
vždy ve středu držení, tím je docíleno perfektního vyvážení
+ Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje
ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
+ Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže
plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
+ Systém odsávání prachu: s kovovým kroužkem na ochranném krytu, flexibilní sací hadicí z
brusné hlavy k vodící trubce. Na zadním konci teleskopické trubky možnost připojení na FLEXprůmyslový vysavač (Clip-systém)
+ Sanační bruska s kardanovým kloubem. Kloub a brusná hlava jsou vzájemně přizpůsobitelné.
Přesahy a jiné nerovnosti na stěnách a stropech je možno rychle a jednoduše odstranit
+ Turbo-Jet s optimálním výkonem úběru. Díky velkému množství diamantových segmentů
vyniká znatelně klidnější běh a lepším výsledkem broušení. Současně se zvyšuje životnost
stroje. Ideální pro odstraňování nerovností na betonu.
+ se sací hadicí

4-m-saci hadice 32 mm Ø
se západkovou přípojkou
pro vysavač, antistatická

406.708

1 přepravní kufřík

389.986

