
WST 700 VV Vario Plus - Teleszkópos hosszúszárú 
falcsiszoló Zsiráf 

    

  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

A FLEX világújdonsága a teleszkópos Zsiráf  

Létrák és állványzat használata nélkül is elérhetjük a majdnem 4 méter 
magas mennyezetet és falfelületeket. A cserélhető háromszög fej és a 
teleszkópos szár segítségével minden munkafolyamat könnyedén 
elvégezhető. A motor elhelyezésének köszönhetően a gép bármilyen 
szárhosszúságnál tökéletes egyensúlyban van. A legújabb 
fejleszétsnek köszönhetően a fejnél állíthatjuk a vákuumerőséget. Az 
új Zsiráf ergonómikusan kiképzett testel és a T-fogantyúval 
rendelkezik. Minden részletében felhasználóbarát. Egyéb 
információkat és előnyöket a termékismertet őben találja meg, melyet 
a képek alatti "termékismertető" fülre kattintva tölthet le pps 
formátumban. 

AZ ÚJ "ZSIRÁF"-ot MÁJUSTÓL KERESSE KERESKED ŐINKNÉL!  

Az előnyök gyors áttekintése  

•  A FLEX VV-Elektronika: Fokozatmentes fordulatszám előválasztás 
(állítókeréken), túrtelhelés elleni védelem, hőmérséklet ellenőrzés 
(PTC ellenállással), indítóáram korlátozás  

•  Az új teleszkópos rendszer biztosítja a gép hosszának tetszőleges 
megváltoztathatóságát 1330 - 1730 mm közt  

•  Az ergonómikus T-fogantyú, és a géptest kialakítás számos fogási 
lehetőséget biztosít munka közben úgy, hogy a motor mindig a 
fogantyúk közt marad, így biztosítva a tökéletes egyensúlyt  

•  Egy gombnyomással eltávolítható, és cserélhető a csiszolófej 
kerekről háromszögre  

•  A háromszög fej optimális megoldás a sarokba, az excentrikus 
mozgás segítségével a csiszolófej közvetlenül elér minden szegletbe.  

•  Nagyfelületű tépőzáras párnázott adapter  

•  A kardáncsapágyas fejrendszer alkalmas a forgó, és rezgőmozgásra 
egyaránt  

•  A vákuumerősség változtathatósággal még könnyebbé válik a 
munkafolyamatok közti váltás  

•  Porelszívó rendszer: a kefekoszorúval ellátott védőburkolat, 
rugalmas szívótömlő a polírozó párnáktól a vezetőcsőig.  



•  Csatlakozási lehetőség S 36, S 47 és S 47 M ipari porszívóhoz a 
teleszkópos rendszer hátsó pontján  

•  Ideális alkalmazás gipszkarton-, és Styropor lemezekhez, elő- és 
utómunkálatokhoz egyaránt. 

 

 

  

 

  

TECHNIKAI ADATOK  WST 700 VV Vario Plus  

Felvett teljesítmény  710 Watt  

Leadott teljesítmény  420 Watt  

Üresjárati fordulatszám  1000-1500 /perc  

Háromszög fej rezgésszám 4500 /perc 

Hossz 1330 - 1730 mm  

Tömeg 5,00 kg.  

    

 

ALAPKISZERELÉS    

1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 60   

1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 80   

1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 120   

1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 220   

1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 60   

1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 80   

1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 120   

1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 220   

1 db 4 m szívótömlő (32 mm Ø) két adapterrel    

1 db műanyag hordtáska   

 

  
    

 


