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Batteridriven vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart huvudsystem 18,0 V
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Order number 504.068
Tekniska fördelar
Batteri/spänning

18 V

Batterikapacitet

2,5 / 5,0 Ah

Varvtal, tomgång

1150-1800
/min

Tomgångsslagtal (MH-T)

3950-6200
/min

Tomgångsslagtal (MH-X)

3200-5000
/min

Slipskiva-Ø

225 mm

Verktygsaxel

Kardborre

Lutningsvinkel vid huvudet 100 °

Batteridriven vägg- och takslip Giraffe® med utbytbart huvudsystem 18,0 V
+ Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar
effektiviteten
+ Elektronik: Varvtalsval med justerhjul, överbelastningsskydd, återgångsspärr vid
strömavbrott och temperaturskydd
+ Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
+ En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande
och ergonomiskt riktigt
+ Utrustad med det innovativa utbytbara sliphuvudet som enkelt fästs eller tas bort med ett
klick
+ Excentriskt sliphuvud med 4 mm oscillerande rörelse som gör det enkelt att uppnå perfekta
ytor i Q3 och Q4 kvalitet
+ 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.
+ Effektivt dammutsug mellan borstkrans och slipplattan förhindrar igensättning av slipmedlet
samt främjar dammfri arbetsmiljö
+ Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetsdammsugare med FLEX Clipsystem på styrröret
+ Dammskyddad strömbrytare
+ LED-display visar batterikapaciteten
+ FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier
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Längd

1440 mm

Vikt utan batteri/huvud

2,8 kg

Standardutrustning
1 excentriskt sliphuvud MH- 457.205
X
1 clip-snabbspännring SHFC 32

406.023

2 batterier 5.0 Ah AP
18.0/5.0

445.894

1 laddare CA 10.8/18.0

417.882

1 Transportväska

408.867

