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En bra golvslip har blivit ännu bättre
Vår populära golvslip Barracuda S4 har fått ett nytt utförande på några detaljer. (Fr.o.m. leverans
vecka 20 - art.nr. S4.3) Ändringarna underlättar handhavandet ytterligare:
1. När man önskar fälla upp eller släppa ner hjulen så behövs numera endast att man lyfter ett
handtag för att frigöra hjulställningen. Tidigare fick man böja sig ner och dra ut två spakar.
2. Hela skaftet kan numera låsas även i rakt uppfällt läge. Detta är praktiskt vid lagring av maskinen då den tar minimalt med plats. (Skaftet kan fortfarande enkelt helt kopplas loss, om man så vill.)
Båda dessa ändringar sitter i skaftet. Det nya skaftet passar även äldre maskiner men har där
inte möjligheten att låsas i rakt uppfällt läge.

Handtag för nerfällning
av hjulställningen

Tar minimalt med plats på lagret

Många fördelar med Barracuda S4
Vid utvecklingen av S4:an har fokus legat på fyra punkter:
1. Vibrationsfri gång
Den nya maskinen är försedd med en stöt- och vibrationsdämpande fjäderupphängning (Low Vibration System). Det
har medfört att maskinen med god marginal hamnat under
gränsvärdet 2,5 m/s3.
Dessutom har det medfört att avverkningen är märkbart
effektivare jämfört med äldre, liknande maskin.

”Vi upptäcker nya användningar”
- Det kommer fortfarande in
information om hur S4-slipen
har använts för arbetsuppgifter
som vi inte tidigare känt till,
säger Morgan Midhage,
ansvarig på Midhage AB för
utvecklingen av den nya slipen.
Och det är vi naturligtvis mycket
tacksamma för. Vi hjälper gärna
till med att ta fram verktyg och
hjälpmedel som ytterligare kan utveckla mångsidigheten
hos slipen.

2. Effektivt dammskydd
Maskinens dammkåpa är utprovad för att möjliggöra ett
effektivt dammskydd oavsett vilket verktyg eller vilken
metod som används.
3. Enkel hantering
Maskinen är utformad för att vara enkel att hantera och
transportera. Den tyngsta delen, motordelen, har ett praktiskt bärhandtag och väger under 25 kg.

Kontakta oss gärna för hjälp med - eller tips om - vilka
verktyg och metoder som passar bäst för olika golv.

4. Flexibilitet
Maskinen har ett stort antal verktyg för olika arbetsuppgifter.
Mångsidigheten har utökats ytterligare genom att slipens
arbetstryck kan varieras genom löstagbara vikter.
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Barracuda S4
”Död-mans-grepp”

Tekniska data:

Skaft som enkelt
kopplas loss

230 V
10 A

Slipdiameter.

400 mm

Effekt:		

0,9 kW

Spänning:

230 V, 1-fas

Ström:		

6,5 - 10 A

Varvtal:

110 varv/ min

Vikt:
Maskin inkl hjulställ:
Maskin inkl vikter:
Motordelen enbart:

33 kg
43,6 kg
24 kg

Vibrationer:
Uppmätt värde:

< 2,5 m/s
1,84 m/s2

Ljudeffektnivå:

84 dB(A)

Art.nr:

S4.3

Handtag för nerfällning
av hjulställningen
Slang till dammsugare
Bärhandtag

Löstagbara extra vikter
Hjulställ som kan
fällas upp

Löstagbar
dammkåpa

2

Kantband i gummi
med kardborrefäste

Många verktyg för olika ändamål. (Passar även ABS-slipen)

Diamantslipskivor med olika korn för slipning av
betong, borttagning av tunna beläggningar m.m.

Kiselkarbidstenar för slipning
av betong, flytspackel, tegel m.m.

HM-flisskivor för avverkning av tunna beläggningar,
mattor, puts. Slipning av spackel. Göra repor för
bättre fäste för färg o.d.

Slipnät för utjämning mellan lackeringarna
av trägolv, slipning av trägolv,
rengöring m.m.

Slippapper för slipning av betonggolv,
flytspackel, färg och andra tunna beläggningar, grovslipning trägolv m.m.

Diamantskurrondeller för skonsam
slipning, polering, skurning, rengöring
och borttagning av polish m.m.

Skiva med PCD-knappar för avverkning
av mattrester och andra ytbeläggningar

Stålborstar för rengöring av t.ex trädgårdsplattor, borttagning av mattrester m.m., mattslipning av ytor m.m.

Skurrondeller för polering, skurning,
rengöring och borttagning av polish

Vänd!
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