
Issue 2020-07-02 | Changes reserved.www. .com

Delta slibepapir Ø 
282 x 282 x 282 mm

710 W motor
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1400 – 1650 mm

Nem opbevaring, fordebar LED

PRODUKTDATA 
Dimensioner L x B x H 1400 – 1650 x 270 x 300 mm

Sliberondel Ø 225 mm

Slibetrekant 282 x 282 x 282 mm

Omdrejninger Sliberondel 1200 – 2500 rpm

Omdrejninger slibetrekant 3500 – 7500 rpm

Udsugningsstuds Ø indvendig / udvendig 45 mm / 50 mm

Motor 230 – 240 V~

Motorydelse 710 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 4.5 / 8.9 kg

Dimension emballage 735 x 286 x 265 mm

Artikelnummer 5903805901

EAN 4046664044550

20 container 415 stk.

40 container 890 stk.

40 HQ container 1050 stk. 

VÆG- & LOFTSLIBER / DELTASKLIBER

Væg- & loftsliber / Deltasliber DS930 fra scheppach er velegnet til at slibe vægge og 
lofter. Slibningen over hovedhøjde er også muligt vha. det store og kipbare slibehoved. 
Med det trekantet slibehoved er det også muligt uden problemer at slibe hjørner og 
kanter. Udstyret med teleskophåndtag er DS930 let at transportere og opbevare, når 
den ikke er i brug. 

• Leveres med både trekant- og rundt slibehoved.

• Variabel hastighed til perfekte resultater på forskellige overfl ader

• Hurtigt resultat opnås med de store sliberondeller (Ø 215 mm) og 
slibetrekanter (282 x 282 x 282 mm)

• Slibepapir med velcro

• Kraftig 710 watt motor

• Med teleskopfunktionen klares nemt slibning af vanskeligt tilgængelige 
steder

• Ergonomisk konstruktion med mange gribemuligheder til at udføre arbejde 
uden at blive træt

• Til slibning af lofter samt til fjernelse af tapetrester, farve, løst puds osv.

• Stor tilbehørspakke: LED-arbejdslampe, 4 m sugeslange med 2 adaptere, 
bæretaske samt 12 runde og 12 trekantede slibeskiver
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Slibning helt til kanten 
vha. forlængerstykket

Stor fl addækning i en arbejdsgang

85www. .com

DS930DS930 DS930DS930 VARIABEL   
HASTIGHED 

Tilbehør findes på side 86


