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Elektrische motor 1,1 kW universeel, 230V/50Hz, volledig omsloten

Trommelgrootte 20 cm

Trommeltoerental 1.500 tpm

Netsnoer 12, m grijs, niet-afgevende rubber

Formaat 
schuurpapier
(uitbreidbaar)

band van 20,3 cm x 48,3 cm.

Aandrijving Antislip getande distributieriemen

Bedieningselement 
voor nivellering Extern afgesteld

Bedieningselement Hendel

Wielen (2) 7,6 cm

Afmetingen (L x B 
x H) 99 cm x 38 cm x 81 cm

Machinegewicht 47,6 kg

Transportgewicht 54 kg

 Garantie Machine: Onderdelen en arbeid - 1 jaar*
*Exclusief verbruiksgoederen slijtage-items

BESCHIKBARE MODELLEN

Productbeschrijving

technische gegevens

EZ8_230V_PDS 06/21

                 Parketschuurmachines

Door de eenvoudig te openen vergrendeling kan de machine in meerdere 
stukken worden gedemonteerd voor transport.

De 1.1 kW dubbele condensatormotor voor zwaar werk levert vermogen voor de meest  
veeleisende taken.  De motor heeft een volledige behuizing, waardoor hij stofvrij blijft en 
niet steeds hoeft te worden gereinigd.

Het grijze, niet-afgevende rubberen netsnoer van 12,2 m biedt een langer bereik.

Snel los te maken stofzak die in- en uitschuift met een simpele draai- en trekbeweging.

De stofpijp maakt het eenvoudig om vacuümslangen van 3,8 of 5,1 cm aan te sluiten 
voor een betere stofopvang.

De transparante gegoten stekker heeft een intern lampje dat dient als stroo-
mindicator.
Robuuste constructie van gegoten aluminium, ontworpen voor jarenlang gebruik.

De precisie-hendel maakt het mogelijk om de trommel lichtjes te laten zakken.

 
 

07084A - EZ-8, 230V/50 Hz 

EZ-8 Trommelschuurmachine

*Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De EZ-8-trommelschuurmachine combineert 
professionele resultaten voor het schuren van 
vloeren door professionele aannemers met 
zeer productieve, gebruiksvriendelijke functies 
voor de do-it-yourselfer. De EZ-8 is gemakkelijk 
te demonteren voor transport van en naar 
de werkplek. Een gesloten motor elimineert 
oververhitting, en met de hendel voor het 
neerlaten van de trommel kunt u de trommel 
laten “veren” zoals professionals.
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AVAC-stofopvangsystemen 
zijn de perfecte combinatie 
van kracht en draagbaarheid. 
Bij een inhoud van 45 en 
98 liter zijn beide modellen 
eenvoudig te vervoeren en zijn 
ze verkrijgbaar met optionele 
H.E.P.A.-filters.


