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HANDYSAND

Τ ΡΙΒ Ε ΙΑ ΛΕ ΙΑ Ν ΣΗΣ Τ ΟΙΧΟΥ - ΟΡΟΦΗ Σ

Τριβεία λείανσης τοίχου - οροφής με σύστημα προσκόλλησης

Χρήση: Συντηρήσεις, ανακαινίσεις, νέες οικοδομικές εργασίες κ.α

Όταν πρόκειται για τριβεία λείανσης τοίχου, οι
εργολάβοι γνωρίζουν καλά οτί η εταιρεία VEZOS έχει
αποδείξει την αξία της στην βιομηχανία μέχρι και
σήμερα. Προσαρμόστε το μήκος του τριβείου
Handysand Combo και κερδίστε το επιθυμητό ύψος
εργασίας που αναζητάτε ανάλογα με τις απαιτήσεις
του έργου σας. Εκμεταλλευτείτε κάθε συνδιασμό των
προεκτάσεων για να φτάσετε στο επιθυμητό ύψος
εργασίας. Η τεχνολογία ARS της VEZOS επιτρέπει στο
χρήστη να οδηγήσει το τριβείο χωρίς να σηκώσει το
βάρος του.

Εφαργογές:
√ Σοβάς
√ Στόκος
√ Γυψοσανίδες
√ Ξύλινες Επιφάνειες
√ Αφαίρεση Χρώματος

Περιλαμβάνει:

Η σειρά τριβείων Handysand είναι καινοτόμα τριβεία
τοίχου και οροφής με ενεργό σύστημα προσκόλλησης
καθ’όλη τη διαδικασία τριψίματος. Η σειρά Handysand
πρωτοέκανε την εμφάνισής της, στην παγκόσμια
αγορά το 2007, όταν η εταιρεία ΒΕΖΟΣ σχεδίασε το
πρώτο
τριβείο
με
σύστημα
προσκόλλησης,
επιτρέποντας στον χειριστή του τριβείου να τρίψει
απαιτητικές εργασίες και επιφάνειες χωρίς να
σηκώνει το βάρος του τριβείου. Έτσι ξεκίνησε μια νέα
νοοτροπία τριψίματος στον χώρο της οικοδομής και
της λείανσης. Τα τριβεία Handysand συνεχίζουν να
καινοτομούν και να αναβαθμίζονται τεχνολογικά, στις
σημερινές ανάγκες της αγοράς. Το Handysand Combo
Drywall Sander, προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασής
του με κύριες ή και τηλεσκοπικές προεκτάσεις,
σχεδιασμένα εργονομικά και με οπισθόβαρες μοτερ,
για τη λείανση όλων των σταδίων λείανσης και
αφαίρεσης χρωμάτων από κάθε επιφάνεια.

√ HD Σύστημα Κεφαλής (1 τμχ)
√ Σύστημα Μοτέρ (1 τμχ)
√ Κύρια Προέκταση 65 cm (2 τμχ)
√ Τηλεσκοπική Προέκταση 45 cm (Προαιρ.)
√ Βαλίτσα Μεταφοράς (Προαιρ.)
√ Χειρολαβή (1 τμχ)
√ Σύνδεσμος Σκούπα 32 mm (Προαιρ.)
√ Σύνδεσμος Σκούπα 38 mm (1 τμχ)
√ Σωλήνα Σκούπας 38 mm (Προαιρ.)
√ Εξάρτημα Αποπίεσης (Προαιρ.)

Κωδικός
Ισχύς
Βολτ
Στροφές (rpm)
Ντίζα Κίνησης
Μήκος Τριβείου
Ύψος Εργασίας

HandySand
Combo Bare
23.5011200
750 watt
220 / 110 volt
550 - 1350
8mm
162 cm
282 cm

HandySand
Combo Smart
23.5011201
750 watt
220 / 110 volt
550 - 1350
8mm
207 cm
327 cm
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HandySand
Combo Smart Long
23.5011300
750 watt
220 / 110 volt
550 - 1350
8mm
227 cm
347 cm

HandySand
Combo XL
23.5011101
750 watt
220 / 110 volt
550 - 1350
8mm
272 cm
392 cm
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