
Sinä tiedät parhaiten
Uusin MOVE/EDITION-mallimme sai alkunsa konseptina. Tavoitteena 
oli tehdä työpäivästäsi helpompi ja vähemmän rasittava suorituskyvy-
stä tinkimättä. Tämän saavuttamiseksi meidän oli kysyttävä asiasta 
sinulta. Tai kaltaisiltasi ihmisiltä, yrittäjiltä ja ammattilaisilta. Sinä 
vastasit ja me kuuntelimme.

Sinun suunnittelema
Tuloksena on World Series -malliston uusin lattiahiomakoneemme - 
MOVE/EDITION. Se on sinun suunnittelema ja valmistama. Tämä käy 
selväksi, kun kokeilet sitä – se on 45 kiloa kevyempi ja täynnä ergono-
misia ominaisuuksia, jotka tekevät työstäsi sujuvampaa. 

Kokeile ja huomaa ero.
 

World Series -kone
Nauti World Series -hiomakoneen voimasta ja samasta vankasta 
valetusta planeettapäästä, jonka kestävyys on vailla vertaa. Yksinker-
tainen rakenne mahdollistaa yleisimpien huoltokohteiden helpon ja 
nopean korjauksen, jolloin pääset takaisin työhön nopeammin kuin 
koskaan.

Älä anna kahvan hallita sinua
Kahden säätöpisteen ja 360 astetta kääntyvän kädensijan ansiosta 
löydät MOVE/EDITION-kahvalla aina parhaan työasennon. Lisäksi 
koneessa on lantiotuki sekä korkeat ja matalat asennot käyttäjän 
pituuden mukaan.

Uusi moottori
Uusi MOVE/EDITION-moottori on aiempaa kevyempi suorituskyvystä 
tinkimättä. Olemme pystyneet pudottamaan sen painoa lähes 23 kg 
tehon säilyessä ennallaan.

Uusi ergo-pyörä
MOVE/EDITION-hiomakoneen umpikumipyörien halkaisija on suu-
rempi ja vierintävastus jopa 40 % pienempi konetta liikutettaessa. 
Kun koekäytät uutta MOVE/EDITION-konetta, muista ajaa sillä myös 
kynnysten ja esteiden yli. Helppous yllättää sinut.
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Uusi etupyörä
Enemmän korkeutta, vähemmän painoa. MOVE/EDITION-koneen 
etupyörä on irrotettava kuljetusjärjestelmä, joka on suunniteltu 
vähentämään painoa ja parantamaan liikkuvuutta. Asenna 23 kg:n 
pyörä paikalleen koneen siirtämistä varten ja poista se hionnan 
ajaksi. Lisäksi tämä irrotettava pyöräjärjestelmä tarjoaa enemmän 
maavaraa siirrettäessä konetta epätasaisilla alustoilla

HIOMALEVEYS
700 / 800 MM

28”/32”

PAINO
550 / 570 KG

1 212/ 1 256 LBS
HIOMALAIKKA

PLANEETTAPÄÄ



Email: info@scanmaskin.fi 
Website: www.scanmaskin.fi

Säädä kahvaa 360 astetta 
ja lukitse se haluamaasi 

asentoon Uudet ergo-umpikumipyörät 
pienentävät vierintävastusta 

jopa 40 %

Uudessa kahvassa on 2 
säätöpistettä, mukaan 

lukien korkeat ja matalat 
asennot sekä lantiotuki

Optimoitu moottori 
painaa 23 kg vähemmän, 
samalla kun se tuottaa 

saman tehon

Parannettu maavara 
irrotettavan etupyörän 

ansiosta, mikä vähentää 
koneen painoa pyörän 

ollessa irrotettuna
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