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Betoniseinä- ja kattohiomakone Giraffe®, jossa on vaihdettava pääjärjestelmä
GDE 10 Set Thermo-Jet

Tilausnumero 504.211
Teknisiä ominaisuuksia

Betoniseinä- ja kattohiomakone Giraffe®, jossa on vaihdettava pääjärjestelmä
+ Hiomakiekko karkealle hionnalle, korkea poistonopeus hiomiseen, muotin epätasaisuuden
vähentämiseen/tasoittamiseen, sintrattuihin kerroksiin, maaleihin, liimajäämiin,
kestomuoviin, graffiteihin, leviin ja muihin epäpuhtauksiin. FLEX -erikoislaipalla
+ Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja
ergonomisen työskentelyn.
+ Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
+ Elektroniikka: Nopeuden vakiointi, pehmeä käynnistys, ylikuormitussuoja ja nopeuden
esivalinta säätöpyörällä
+ Innovatiivinen vaihdettava pääjärjestelmä, jossa on segmentti helpottamaan työskentelyä
reunojen lähellä. Hiomapäät voidaan asentaa ja poistaa yhdellä napsautuksella.
+ Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin
ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut ”FLEX teknologia”. Tämän suunnitteluperiaatteen
ansioista paino Kirahvin hiomapäässä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
+ Tehokas imu takaa vapaan työskentelyn
+ Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
+ Pölysuojattu
+ Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä
jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
+ Lisävarusteena saatava GM 340 mahdollistaa suurten pintojen ja kattojen työstön jopa 3,40
metrin korkeuteen
+ Kardaaninen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja
kattojen hiomiselle.
+ Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus
käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina
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Ottoteho

1010 Watt

Antoteho

590 Watt

Kierrosluku ilman
kuormitusta DGH-R

5800-8700
/min

Kierrosluku ilman
kuormitusta DSH-R

1700-2500
/min

Laikka Ø

150 mm

Työkaluliitos

28 mm Ø

Hiomapään kallistuskulma

100 °

Pituus

1490 mm

Johdon pituus

4,0 m

Paino ilman päätä

3,6 kg

Toimitusvarustus
1 Thermo-Jet
Timanttihiomalaikka

504.092

1 segmenttinen hiomapää
DGH-R

503.819

1 segmenttinen hiomapää
DSH-R

503.827

1 Clip-pikalukitusrengas SH- 406.023
FC 32
Antistaattinen imuletku 32
mm Ø x 4 m varustettuna
pikalukituksella ja
imuriliittimellä

477.605

1 pehmustettu kantolaukku 408.867

