skuremaskiner
Spesialmodeller for profesjonell oppskuring
Orbis 200 – 20 modell“ (50cm)
• Nesten 40% større arbedsflate enn 17” (43cm) modellen
gir økt produktivitet på store åpne flater.
• Sidestilt motor som gir bedre avbalansering
• Inklusiv alle unike egenskaper fra tradisjonelle Orbis
• Ekstremt stillegående og særdeles god på ergonomi
• Produseres på bestilling

Orbis 200 Heavy Duty 17” modell
• 8 kg ekstra vekt som gir økt pad-/ og børstetrykk.
Jobber raskere og løser de aller tøffeste jobbene innen
oppskuring.
• Kan også bestilles som tilbehør til alle modeller produsert
fra og med 2003.
• Vektene kan enkelt tas av / settes på etter behov.
• Sammen med flexi padholderen opprettholdes den unike
stabiliteten som er utviklet for Orbis-serien.

Orbis Sprayapparat
• Nytt komplett sett med sprayapparat og frontdyse.
• Dosserer med trykk, og kan benyttes både til spraypolering,
vask og gulvrens.

skuremaskiner
Tekniske data:
Beskrivelse

Orbis 200 – 20 “

Orbis 200 HD

52780

52703

230v

230v

50cm - 20”

43cm – 17”

Høyde

1210mm

1210mm

Pad trykk

18gm/cm

Hastighet

190rpm

190rpm

Motortype

ac induction

ac induction

Motorkraft

1100w

1100w

Kabellengde

15m

15m

Vekt

32kg

40kg

Støynivå

53dB(A)

53dB(A)

Støynivå med støvsuger

69dB(A)

69dB(A)

I

I

Artikkelnummer
Spenning
Pad diameter

Isolasjonsklasse
Garanti

2

28gm/cm

2

2 år mot mekaniske og elektrinske feil, eks. tilbehør og normale slitedeler

Beskrivelse

Heavy Duty Monteringssett
for Orbis 200

Sprayapparat komplett

52702

53040

Artikkelnummer

Viking Cimex AS
Prof. Birkelands vei 24A
N-1081 Oslo
Norge

Tlf:
Fax
Email
Web-link

ta kontakt med oss for demonstrasjon,
eller info om nærmeste forhandler …

+ 47 22 79 35 35
+ 47 22 79 35 40
viking.cimex@skovly.no
www.skovly.no

Truvox International et BSI-registrert selskap som i
Norge markedsføres av Viking Cimex AS. Fortløpende
produktutvikling i samarbeid med våre kunder, vil kunne
medføre at tekniske data endres uten ytterligere varsel.

