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Maskinens beredd:
Slipningsdiameter:
S lipnings diskar:
Maskinsvikten:
S lipnings tryck:
RPM av diskarna:

X4 SPECIFIKATIONER

X5 SPECIFIKATIONER

A lla mask iner kan  b l i  u tru s tade med  has t ighetskon tro l l .Barracu d a X4 /X5  är s l ipmask iner des ignade fö r at t  
maximera bo rt tagn ingen  av  material
o ch  ök a den  sk inande effek ten  i  fö rhål lande t i l l  energ i  
k o n su mtio nen . D et  är en  k raft ig  och
p rak tisk  mask in  med  excep tionel l  flexib i l i tet .

X4 /X5  är perfek ta fö r hemmabruk  och  mind re kommers iel la 
jo b b . D o m funkar u tmärk t  på
b eto n g , betongsmosaik  och  s ten  go lv  i  både våta och  to rra 
fö rh ål lan d e. Våra paten terade
fu n k ar äv en  perfek t  fö r bo rt tagn ing  av  l im, mas t ix och  
an d ra beläggn ingar D e är också
an p assn in gsbara fö r s l ipn ing  av  trägo lv.

        Båd e X4  och  X5  kommeri  två vers ioner:

Mer effektivitet på slipningsdiskarna
Barracuda X4/X5 är slipmaskiner designade 
för att maximera borttagningen av material 
och öka den skinande effekten i förhållande 
till energikonsumtionen. Det är en kraftig och 
praktisk maskin med exceptionell flexibilitet.

X4/X5 är perfekta för hemmabruk och min-
dre kommersiella jobb. De fungerar utmärkt 
på betong, betongsmosaik och stengolv i 
både våta och torra förhållande. Våra paten-
terade diamantverktyg fungerar även perfekt 
för borttagning av lim, flytspackel och andra 
beläggningar De är också anpassningsbara 
för slipning av trägolv.

Alla maskiner kan bli utrustade 
med hastighetskontroll.

X4 SPECIFIKATIONER
Maskinens bredd: 520 mm
Slipningsdiameter: Ø480 mm
Slipningsdiskar: 3xØ160 mm
Maskinvikten: 130/150 kg
Slipningstryck: 100/120 kg
RPM av diskarna: 800-1100/300–1100

X5 SPECIFIKATIONER
Maskinens bredd: 580 mm
Slipningsdiameter: Ø540 mm
Slipningsdiskar: 3xØ220 mm
Maskinvikten: 170/180 kg
Slipningstryck: 135/145 kg
RPM av diskarna: 1100/300–1100
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