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Kantslipmaskin GPM-240 
L ÄT T   -  EFFEKT IV  -  PÅL IT L IG  -  UN IVER SEL L  

 

 
 

GPM-240 är en professionell kantslipmaskin för slipning och polering av ojämna ytor på betong, terrazzo och mosaik 
eftersom den når områden nära pelare och kanter intill väggar. Maskinen används också för borttagning av lim, färg, 
spackel, etc. CE-märkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell  Enheter Vid arbete:  Vid transport: 
Effekt kW 1.5 
Enhet: mm  Sliphuvud Kontrollpanel 
Längd mm 1310 535 1270 
Bredd mm 380 380  220 
Höjd  mm 1140 370  295 
Spänning V 230 
Verktyg Diamantverktyg, golvrondeller, sandpapper, etc. 
Slipskiva Ø mm 1x236 
Varvtal rpm 100-2000 
Vattentank volym liter 2.5 
Vikt kg 39 
Pris SEK  
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GENERELLT OM KANTSLIPMASKINEN: SPECIELLA EGENSKAPER: 
 Drift nära kanten 0 mm. Snabbavtagbart glidande gummiband 

med skyddande ”nära-vägg” rullar, som skyddar väggen från 
repor och skador 

 

 Möjligt att driva maskinens hjul vid höger eller vänster kant 

 

 Reglering av varvtal 100-2000 rpm 
(frekvensomriktare) 
 

 Arbete vid olika hastigheter och 
verktyg: 

 
o Rengöring (golvtvätt med 

schampo och vatten): 200-300rpm 
o Slipning: 750-1000rpm 
o Polering: 1500-2000rpm 

 Låg vikt - 39kg  
 Liten storlek 

 Magnetinfästning av slipskivan 
 

 Magnetinfästning på slipskivan för 
förenklat och snabb verktygsbyte 
“Quick-fix” 

  

 Omvänd rotation av slipskiva – verktyg ändrar rotationsriktning  Reglerat tryck för slipning och polering 

 Som tillval – extra vikter för ökat 
sliptryck 

 Torrslipning och vattenslipning är möjligt 
 

 Anslutningsmunstycke för dammsugarslang vid torrslipning 
 

 Vattentank (2,5l) för reglerad vätsketillförsel eller reglering av 
rinnande vattentillförsel 

 Egenkontroll av jämnhet och planhet 
av slipskivan och verktyg 

  

 Handtag med reglerad höjd och vinkel 
 Handtag som skyddar maskinens kontrollpanel mot skador 

 

 Ljusa hjul som inte lämnar märken på 
golvet 
 

 Starka aluminiumhjul med rullager 

 Lätt demonterbar i två delar med kompakt konstruktion  Membranenhet och verktygskiva 
förenas med GPM-500 

 Lång livslängd: metalldelar, enkel konstruktion, tysk elektronik 
och svenska kul- och rullager 

 Arbetsbelysning 

 Tysta och bekväma i drift  Ficka för extra skivor och verktyg 
 Verktyg t.ex. golvrondeller, borstar och andra speciella verktyg 

med diameter mellan 200-600mm kan installeras på snabbt 
löstagbara verktygskivor 
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