
För att du vet bäst
Vårt senaste tillskott MOVE/EDITION började som ett koncept. Målet 
var att göra arbetsdagen enklare och mindre ansträngande, utan att 
kompromissa med effektivitet och produktivitet. För att uppnå detta 
kände vi att vi var tvungna att fråga våra kunder. Människor som du, 
entreprenörer och yrkesverksamma golvslipare. Svaren kom och vi 
lyssnade.

Designad av våra kunder
Detta resulterade i vår senaste golvslip i World Series-serien – 
MOVE/EDITION. Designad av dig för dig. Det nya handtaget och 
framhjulet tillsammans med hjulen gör att maskinen blir avsevärt 
mer ergonomisk och lättare att manövrera. Dessutom har vikten 
kunnat reduceras med hela 23 kg samtidigt som vi erbjuder samma 
kraft som tidigare.  
 
Pröva gärna och känn skillnaden själv.
 
En maskin från World Series sortimentet
Njut av kraften från en slipmaskin i World Series sortimentet.En 
planetarisk golvslipmaskin med ett robust helgjutet maskinhus med 
oöverträffad hållbarhet. Konstruktionen är väl genomtänkt och de-
signad för att underlätta för snabb och enkel service, vilket gör att du 
kan komma i gång med slipningen snabbare än någonsin. 

Låt inte handtaget styra dig
En viktig del i framtagandet av MOVE/EDITION har varit att ge dig den 
mest ergonomiska arbetspositionen. Det nya handtaget är försett 
med två justeringspunkter samt 360 graders rotation där man även 
har möjlighet att sänka och höja positionen. Detta ger ett optimalt 
höftstöd och en möjlighet att anpassa handtaget för alla användare 
oavsett längd.

Ny motor
Den nya MOVE/EDITION-motorn väger mindre utan att man behövt 
kompromissa med vare sig kraft eller effektivitet. Vi har kunnat mins-
ka vikten med 23 kg utan att minska på den utgående effekten. 
 
Nya ergohjul
Hjulen har uppdaterats till mer solida ”ergo” hjul med större diame-
ter som ger upp till 40% mindre rullmotstånd. Pröva gärna att köra 
maskinen över trösklar och hinder. Enkelheten kommer att överraska 
dig. 
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VÅR MEST ERGONOMISKA SLIPMASKIN

 

Nytt framhjul
Mer höjd, mindre vikt. Det löstagbara framhjulet på våra MOVE/EDI-
TION slipar ger en minskad vikt när det avlägsnas. Installera enkelt 
framhjulet vid transport och avlägsna vid slipning. Det nya framhjulet 
bidrar också till en förbättrad markfrigång vilket ger enklare förflytt-
ning av maskinen över ojämna ytor. 

SLIPBREDD
700 / 800 MM

28”/32”

VIKT
550 / 570 KG

SLIPSKIVOR
PLANETARISK



E-post: info@scanmaskin.se 
Hemsida: www.scanmaskin.se

Justera handtaget 360
grader och lås in den

position du önskar De nya solida ergohjulen 
minskar rullmotståndet med 

upp till 40%

 Handtaget är försett med 
två justeringspunkter med 

möjlighet att sänka och höja 
positionen samt höftstöd

Den optimerade motorn
väger 23 kg mindre
medan du levererar

samma kraft

Förbättrad markfrigång 
tack vare det löstagbara 
framhjulet som minskar 
maskinens vikt när hjulet 

tas bort
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