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Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

RE 16-5 115, Kit Fräskropp flata
trissor

Order number 447.544

Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

+ Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott,
temperaturövervakning
+ Motor: Kraftfull och stark motor för snabbt arbetsförlopp.
+ Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
+ Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metalldamm. Den 3 gånger lindade rotorn
minskar motorslitage och ökar livslängden
+ Specialväxel som ger högt moment i medelhöga och låga varvtal
+ Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbar för optimalt
handhavande av maskinen
+ Dammskyddad strömbrytare
+ Effektivt dammutsug tack vare ett stort tvärsnitt. Enkel, snabb anslutning med FLEX Clip
system. Inga adaptrar eller förminskningar krävs.
+ Utsugskåpa: med steglös höjdinställning
+ Innovativt verktygssystem som kan anpassas för ett stort antal tillämpningar. Maskinen är
kompakt och idealisk för arbete med små ytor och även för kanterna av de större jobben
+ Spindellåsning
+ Utrustad med 12 flatformiga hårdmetalltrissor. För borttagning av mjuka material, t ex gips,
färsk betong, skum stöd, limrester, mjuk PU-beläggning, färgbeläggningar på puts, gips på trä
och latex/oljefärg på puts m m.

Tekniska fördelar

Max skivdiameter 115 mm

Max fräshuvud Ø 80 mm

Fräsdjup 0-6 mm

Varvtal, tomgång
 

1900-5500
/min

Upptagen effekt 1600 Watt

Avgiven effekt 950 Watt

Verktygsaxel M 14 

Kabellängd 4,0 m

Vikt 3,1 kg

Standardutrustning

1 Fräskropp flatspets, Ø 80,
M 14

505.045 
 

1 sugkåpa Ø 115 mm med
borstkrans

366.528 
 

1 sugkåpa med ställbart
djup Ø 80 mm

366.897 
 

1 stödrondell Ø 115/M14
kardborrefäste

503.754 
 

Slippappers set Ø 115 1 set 

1 bygelhandtag 1 st 

1 sexkantsnyckel SW 14 102.229 

3 fästskruvar, M 8 3 st 

1 transportväska L-BOXX®
238

414.093 
 

1 insats till transportväska 414.182 
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