


den stora slipkraften. Trots att maskinen är så lätt (90 kg) är den mycket robust. Det 

stadig att köra. Konstruktionen med våra skivhållare minskar vibrationerna och gör 
maskinen mycket följsam för ojämheter i golvytan. Enfasmatningen  

urval slipsegment för skiftande underlag och förhållanden.
Den är dessutom utmärkt att användas till för slipning av trägolv.
 
Teknisk Data 450 

Motor:

Effekt: 1,5 kw
Ström: 8,7 A
Spänning: 230 V 1-fas
Varvtal: 950/min
Frekvens: 50 Hz 

Slipfakta:

Slipdiameter: 450 mm
Diameter slipskiva: 3x156 mm 
Vikt: 90 kg

Vi rekommenderar:

ScanDust 2800 dammsugare för dammfri slipning
Övrig: CE-märkt
Användningsområden:

Små till mellanstora ytor och utrymmen. 

Slipguiden



Vår nya modell är en robust, stabil maskin byggd i stål för avverkning av de stora 
ytorna.
Vi har även tänkt ergonomiskt vid konstruktion av vårt drivsystem, detta för att 
undvika och minimera vibrations och belastningsskador för operatören.  
 
Jämnare slipning. Ergonomiskt utformad. Patenterat drivsystem.
Vi har olika alternativ för att koppla vatten till våra slipmaskiner vid våtslipning:

 
 
Teknisk Data 650

Motor:

Effekt: 7,5 kw
Amper: 16A - 3Fas
Volt: 400 V
Frekvens: 50 Hz
Vikt: 320 kg

Slipfakta:

Slipdiameter: 650 mm
Slipskiva Diameter: 3 x 210 mm
Varvtal/RPM/Min: 350 - 1100/Min
Vattentank: Extra tillval 
Vattenkoppling för att koppla på en vattenslang är standard

Övrigt: CE-märkt
Vi rekomenderar Scan Dust 6000

Slipguiden



-
metoden med tre slipskivor roterande på en stor skiva roterande åt andra  
hållet, med möjligheten att slipa med hög hastighet på skivorna och större tyngd på 
maskinen.Detta ger användaren en mycket effektiv och stark maskin vid slipning av 
betong och sten ytor, men den stora fördelen märks vid sanering och borttagning av 
färg, beläggningar och föroreningar ifrån golvytan.  
 

 
Konstruktionen med mycket kraftiga skivhållare minskar vibrationer och gör maski-
nen följsam för ojämnheter i golvytan. Denna konstruktion ger en hög driftsäkerhet 
utan stopp och underhåll.  
 

Maskinen är mycket effektiv vid borttagning av färg, mattklister, beläggningar,  
 

rivsegment och sandpapper för skiftande underlag och förhållanden.
 

Teknisk Data 500i 

Motor:

Effekt: 4kW

Ampere: 16A, 3-Fas

Spänning: 400 V

Frekvens: 50 Hz

Vikt: 160 kg 

Vattenkoppling för att koppla på en vattenslang är standard 

Slipfakta:

Slipbredd: 500mm

Diameter slipskiva: 3 x 156 mm

Varvtal: 1000 r/minut

Slipguiden



Lätt att ändra till kantslip och ändra sida att slipa kanten med. Lika lätt att ändra 
dammskyddet så att öppningen ligger bak och sliphuvudet rakt fram till en singel 

och in i bilen och upp och ner för trappor. Den går givetvis även att rulla med sig.

bra att slipa med sandpapper eller använda Dancer på SC330.
 

Teknisk Data 330 
Motor:
Effekt: 2,2 kW alt. 4 kW-3 fas

Ström: 12 A

Spänning: 1 x 230 V

Varvtal: 1430/min

Frekvens: 50 Hz 

Slipfakta:
Slipbredd: 320 mm

Diameter slipskiva: 1 x 320 mm

Sliptryck (segment): 1,56 kg/cm2

Varvtal slipskiva: 1430/min 

Vikt: 65 kg

Vi rekommenderar:  
Scan Dust 2800 dammsugare

Övrigt:  

CE-märkt 

Slipguiden


