Deva Strong kantenschuurder

Robuuste geluidsarme kantenschuurmachine voor langdurige werken, uitgerust met een
onderhoudsarme enkelfasige motor (geen koolborstels). Snelle omschakeling mogelijk van
“korte” naar “lange” (radiator)-versie. Voorzien van zijdelingse verlichting. Elk draaiend
onderdeel wordt uitgebalanceerd = geen trillingen! Super professionele machine!

Motor
De Deva Strong is uitgerust met een geluidloze éénfasige motor zonder koolborstels. Met een
vermogen van 2 PK is hij krachtig genoeg om de schuurschijf bij de moeilijkste taken
urenlang ononderbroken aan te drijven.

Aandrijfplaat voor schuurschijven
Aandrijfplaat bekleed met een viltlaag van 3 mm dik, draait aan een snelheid van 3.000 t/min.
waardoor een zacht schuurresultaat wordt bereikt, zonder sporen te maken in de vloer.
Aangezien de machine robuust is gebouwd, is het niet nodig er druk op uit te oefenen tijdens
het werken. Met een eenvoudige glijbeweging voert men het werk uit, zonder beschadiging
van de oppervlakken.
Opzuigen van het stof
De zuigturbine werd extra groot gemaakt, opdat het stof zeer goed zou opgezogen worden.
Het design van het chassis draagt er eveneens toe bij dat het stof doeltreffend wordt
opgezogen.

Handgrepen
De twee handgrepen zijn naar achteren bevestigd, wat het werk vergemakkelijkt en
vermoeidheid bij de gebruiker vermijdt. Bovendien bestaat de mogelijkheid de handgrepen
van plaats te veranderen (achter de machine te plaatsen), zodat op de knieën kan worden
gewerkt.

Veiligheidsschakelaar
De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar, met een onderspanningspoel. Wanneer
de spanning om eender welke reden wordt onderbroken, springt de schakelaar automatisch op
stand OFF.

Draaiwielen
De machine heeft 2 draaiwielen die geen sporen of krassen maken op houten vloeren. De
wielen moeten in de hoogte worden afgesteld om een correcte werkhoek te bekomen, max.
2/3 van het oppervlak van de schuurschijf moet de vloer raken. Het systeem om de wielen af
te stellen is eenvoudig en zeker.

Verlichting
PL lamp van 9W aan één kant van de machine, zodat de gebruiker het werkvlak kan zien en
om te vermijden dat op de rand van de vloer sporen achterblijven.
Technische gegevens:









Motor: éénfasige motor, zonder borstels en geluidloos. 1,5 HP 230V/50Hz.
Standaardlengte: 20 cm. Schuurarm 27 cm optioneel verkrijgbaar (bestelcode: 60050022)
Aandrijfplaat: uit soepel staal met een diameter van 178 mm. Bekleed met een viltlaag van 3 mm dik.
Schakelaar: veiligheidsschakelaar met onderspanningspoel.
Aandrijving: door middel van een riem met V-profiel.
Schuurschijven: buitendiameter van 178 mm en centrale holte van 22 mm.
Nettogewicht: 24,70 kg.
Bestelcode: 60050020

