
Scanmaskin 18 är en effektiv och allsidig maskin. 
Vilket du kan med fördel kan använda vid slipning 
av både trä och betonggolv. Med Scanmaskin 18 
kan du slipa och jämna till gamla, målade och ska-
dade trägolv såväl som nya och den fungerar lika 
väl vid slipning av plankgolv som parkettgolv. Slip-
maskinen fungerar bra för både aggressiv slipnng 
och finslipning av betong och natursten, samt även 
borttagning av beläggningar. 

Scanmaskin 18 är tack vare sin storlek en mycket 
smidig maskin som du med lätthet kommer nära in-
till väggen med. Den är även utrustad med justerbar 
hastighet för att alltid kunna anpassa hastigheten 
efter typen av underlag. Justerbar hastighet är ofta 
avgörande vid just slipning av trägolv.
 
Vi har flera olika verktyg som enkelt kan monteras 
på slipmaskinen tillsammans med kardborrefästen 
eller Scanon- skivor. För enkel och smidig transport 
kan Scanmaskin 18 enkelt delas i två delar. 
 
Scanmaskin 18 är tillgänglig i två olika utförande 
110V och 230V. Den kraftfulla 100V motorn drar 
mindre än 15 amp, vilket gör att maskinen är perfe-
kt för miljöer där strömförsörjningen är otillräcklig 
eller osäker.  
 
För extra sliptryck finns viktpaket på 22.5 kg/50 lbs 
tillgängligt.

SLIPBREDD
450 mm / 18”

VIKT
95 kg / 210 lbs

SLIPSKIVOR  
PLANETARISK

MÅNGSIDIG SLIPMASKIN

SCANMASKIN 18

https://www.scanmaskin.com/sv/product/scanmaskin-18/
https://www.scanmaskin.com/sv/kontakt/
https://www.scanmaskin.com/wp-content/uploads/2016/03/Scanmaskin-18-Manual-SE-ENG-1.pdf
https://www.scanmaskin.com/sv/product-category/industridammsugare/


TEKNISK DATA

Viktpaket tillgängligt
22,5 kg / 49 lbs

Rekommenderad 
dammsugare: SD 2900

Spänning: 110-120 V 1~

Motoreffekt: 1,1 kW (1,4 hp)

Ström: 15 Amp

Frekvens: 50-60 Hz

Varvtal: 200-500/min

Slipskivor: 3 x 160 mm / 3 x 6,5”

Slipbredd: 450 mm / 18”

Vikt: 95 kg / 210 lbs (slipenhet 65 kg / 
145 lbs + handtag 30 kg / 66 lbs)

Sliptryck: 70 kg / 154 lbs

Övrigt: CE-märkt

Spänning: 220-240 V 1~

Motoreffekt: 2,2 kW (2,9 hp)

Ström: 12 Amp

Frekvens: 50-60 Hz

Varvtal: 300-750/min

Slipskivor: 3 x 160 mm / 3 x 6,5”

Slipbredd: 450 mm / 18”

Vikt: 95 kg / 210 lbs (slipenhet 65 kg / 
145 lbs + handtag 30 kg / 66 lbs)

Sliptryck: 70 kg / 154 lbs

Övrigt: CE-märkt

Justerbar hastighet
och riktning 

Telefon +46 31 99 49 70

Kan delas i 2 delar för 
enkel tranportering

Email: info@scanmaskin.se

https://www.scanmaskin.com/sv/
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