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Maksimal effekt
•
Kraftig beltedrift med 2,1 hk motor
•
Optimal og jevn drift med 1500 omdr/min.
•
Høyt padtrykk med stor kontaktflate mot gulvet
•
Gir lynrask effekt ved både polering og rens av gulv
•
Ingen fronthjul, - du kommer tett inntil vegg og hjørner
•
Svært lav profil, du kommer inn under lave benker
•
Innebygd støvkontroll som standard utstyr
Ergonomi og miljø
•
Justerbart håndtak gir riktig arbeidshøyde
•
Flytende støvkappe som følger underlaget
•
Egen gjenbrukspose for støvoppsamling
Enkel i bruk
•
Alle funksjoner styres fra håndtaket
•
Store bakhjul gir god manøvrering
•
Beskyttet av støtgummi
•
L f hå d k gir
Løftehåndtak
i enkel
k l håndtering
hå d i
Sikkerhet
•
Lysindikator for strøm
•
15 m. rød og godt synlig kabel
•
Dobbel startsikring
•
Strekkavlastning
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Tekniske data:
Beskrivelse

Stingray

Artikkelnummer

53877

S penning

220-240 V

Pad diameter

50cm 20"
390mm

Høyde, maskinhode
Pad trykk

10 kg

Hastighet

1500 rpm

Motortype

AC Induction

Motorkraft

2,1 hk
15 meter

Kabellengde

44 kg

Vekt

Spøytelakkert aluminium

Materiale
S tørrelse maskin

860 L x 600 B x 390 H

Isolasjonsklasse

F
Integrert med støvkappe

S tøvsamler

2 år

Garanti

Slitasjedeler:
Beskrivelse

Art.nr

S tøvpose (rød)

54315

S tøvkappe (kit, 2 deler)

54316

Drivbelte

54317

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

Tlf:
Fax
Email
Web-link

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

ta kontakt med oss for
demonstrasjon, eller info om
nærmeste forhandler
Stingray er produsert i Australia og markedsføres i Norge
av Viking Cimex AS. Fortløpende produktutvikling i
samarbeid med våre kunder, vil kunne medføre at tekniske
data endres uten ytterligere varsel.

