
Mer effektivitet på slipningsdiskarna
X6 och dess patenterade bearbetnings-
förmåga är speciellt framtagen för att ge 
exakt balans, vikt och sliptryck för maximal 
effektivitet och överlägsen golvkvalité.

X6 SPECIFIKATIONER
Maskinens bredd: 700 mm
Slipningsdiameter: Ø650 mm
Slipningsdiskar: 3xØ220 mm
Motor: 7,5kW, 400Vx3
Maskinens vikt: 260 kg
Slipningstryck: 200–320 kg
RPM av diskarna: 300-1400
Vattentank: 40 liter
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Barracuda X6 är en högeffektiv slipmaskin för be-
tong, betongmosaik, sten- och trägolv. Maskinen är 
fullt förseglad för användning i både vårt och torrt. 
Den fungerar också perfekt att ta bort lim, flytspackel 
och andra beläggningar med våra patenterade verk-
tyg.
Utöver den exceptionella golvkvalitén som X6 upp-
når så ger dess nya och unika överföringsdesign det 
möjligt för slipdiskarna att snurra i olika riktningar 
samtidigt, det ger också en perfekt balans med mer 
kraft till polerdiskarna.
Det inbyggda fjädringssystemet är mycket avancerat 
och möjliggör ett mjukare och enklare slipnings-
ingrepp.  Enva Tech AB 

 Mariagatan 27
 542 34 Mariestad 
 Sweden
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Barracuda X6 är en hög effektiv slipmaskin för betong, 
betongmosaik, sten och trä golv. Maskinen är fullt förseglad 
för användning i både vårt och torrt. Det funkar också 
perfekt att ta bort lim, mastix och andra beläggningar med 
våra patenterade verktyg.
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ger dess nya och unika överföringsdesign den de möjligt för 
slipdiskarna att snurra i olika riktningar samtidigt, den ger 
också en perfekt balans med mer kraft till polerardiskarna. 

De inbyggda fjädringssystemet är mycket avancerat och 
möjliggör en mjukare och enklare slipningsingrepp. 
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