Husqvarna PG 680
Szlifierka do posadzek betonowych PG 680 nadaje się doskonale zarówno do pracy na dużych jak i
średniej wielkości powierzchniach. Szerokość robocza 680 mm oznacza, że bez trudu mieści się w
standardowych otworach drzwiowych, dzięki czemu ma dostęp do większości miejsc pracy, bez
uszczerbku dla mocy. Układ napędowy głowicy planetarnej oraz Dual Drive Technology™
zapewniają szlifierce PG 680 wyjątkową wydajność. Doskonały wybór przy przygotowywaniu
posadzek betonowych, ich naprawie, szlifowaniu i polerowaniu, zarówno na mokro, jak i na sucho.
Znakomicie nadaje się do polerowania posadzek betonowych metodą HiPERFLOOR®.

NAJLEPSZE W
SWOJEJ KLASIE

DUAL DRIVE
TECHNOLOGY™

WYSOKA
PRODUKTYWNOŚĆ

Wyjątkowa wydajność i
niezawodność.

Dual Drive Technology™ –
niezależne sterowanie prędkością i
kierunkiem obrotu dysków i
głowicy.

Maszyny o dużej mocy,
wyposażone w Dual Drive
Technology™ umożliwiającą
uzyskanie wysokiej wydajności,
przynoszą zysk oraz dają
oszczędność cennego czasu.

GŁOWICA PLANETARNA
NAPĘDZANA
PRZEZ PRZEKŁADNIĘ

Głowica planetarna napędzana
przez przekładnię. Najwyższej
jakości pas napędowy głowic
szlifierskich.

Features Husqvarna PG 680
n Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system
wymiany narzędzi diamentowych.

n Szlifierka z potrójną głowicą wywiera większy nacisk
na podłoże i dostarcza głowicom większą moc.

n Regulowany uchwyt ułatwia wybór najbardziej
ergonomicznej pozycji.

n Dostęp do większości miejsc pracy.

n Dzięki pięciostopniowemu mechanizmowi
uszczelniającemu, systemowi stalowej głowicy ze
sprężyną oraz w całości ocynkowanym stalowym
częściom, przeglądy wykonywać można rzadziej.

n Solidna stalowa rama i mocna lita osłona ze stopu
aluminium.
n Redi Lock® to szybki i prosty w obsłudze system
wymiany narzędzi diamentowych. Mocna
konstrukcja zapewnia maksymalną ochronę oraz
większą trwałość narzędzi.

TECHNICAL SPECIFICATION

Moc silnika
Prąd znamionowy, A
Napięcie
Fazy
Szerokość robocza

12,5 kW
32 A
380 / 480 V
3
680 mm / 27 "

Tarcza szlifierska

230 mm / 9 "

Całkowity nacisk

220 kg / 485 funty

Prędkość tarczy szlifierskiej

250-1200 obr/min

Prędkość głowicy

5-60 obr/min

Kierunek obrotu

Niezależne sterowanie kierunkiem obrotu obu dysków oraz głowicy.

Ciężar

385 kg / 850 funty

Drgania, lewy uchwyt

4,8 m/s²

Drgania, prawy uchwyt

2,7 m/s²

