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Mobiele werkplaats voor wand- en plafondschuursystemen

GM 340 Bestelnr. 473.278

Mobiele werkplaats voor wand- en plafondschuursystemen

+ Mobiele werkplaats voor Giraffe-types GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV en WST 1000 FV,
waardoor langdurig werken zonder invloed van het machinegewicht mogelijk is
+ Aanzienlijk minder inspanning vereist van de gebruiker, minder vermoeidheid en spanning
+ De mobiele werkplaats beschikt over een stabiel frame dat voor de nodige stevigheid zorgt op
de bouwplaats. Het geremde zwenkwiel met optimale loopeigenschappen, waarborgt precieze
en lichte manoeuvres. Met bodemplaat met geoptimaliseerd gewicht voor de FLEX
veiligheidsstofzuiger
+ Grote rubberen wielen zorgen voor een optimale stabiliteit en beweeglijkheid op
bouwplaatsen. Extra afdekkingen op de wielnaven bieden bescherming tegen beschadiging van
en door wanden
+ Opbouw en demontage zonder gereedschap door snelspanelementen. Frame beschikt over
een robuust inklapmechanisme voor een eenvoudig transport
+ Uitgerust met een met rubber beklede handgreep, slanghouder en mogelijkheid voor het
opwikkelen van de 7,5 m lange rubberen kabel
+ Aansluiting voor elektrisch gereedschap via 2 stopcontacten 230 V/CEE
+ Aan beide zijden zwenkbare gereedschapshouder onder 90°, incl. draaibaar gewricht voor
optimale beweeglijkheid, voor aanpassing aan plafonds en wanden en voor het perfect schuren
van schuine vlakken
+ Snelle vervanging van de Giraffe zonder gereedschap. Aanpassing van de werkhoogte zonder
gereedschap door een dubbele klemming van de hefstang
+ Optimale druk op het te schuren oppervlak door een gasveer
+ De kunststof glijbus maakt een wrijvingsvrije loop mogelijk alsook het met gevoel bewegen
van de Giraffe over het oppervlak

Technische attributen

Aansluitwaarde 2 x 230 V

Gereedschapsopname
 
 
 

alle Giraffe-
types
(uitgezonderd
WSE 7, GSE 5) 

Max. werkhoogte 3400 mm

Afmeting in mm 1140 x 670  

Kabellengte 7,5 m

Gewicht 31,5 kg
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