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Slip- och poleringsmaskin GPM-400 
L ÄT T   -  EFFEKT IV  -  PÅL IT L IG  -  UN IVER SAL  

 
Planetariska slip- och poleringsmaskin GPM-400 används för hög produktivitet och effektiv slipning av betong, granit, mosaik, 
marmor, trä (inklusive parkett) golv samt för borttagning av lim-, färg och spackelbeläggningar och slutlig golvbearbetning (polering). 
Varvtal kan ändras från 300 till 1350 varv per minut. Våtslipning är möjlig för att man använder sig av integrerad vattenförsörjning. 
CE-märkt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell  Enheter GPM-400 
Effekt kW 2.2 

Mått vid Transport 
Längd mm 780 
Bredd mm 490 
Höjd  mm 900 

Mått vid Arbete 
Längd mm 1010 
Bredd mm 490 
Höjd (handtag upprätt) mm 900 
Spänning V 230 
Verktyg Diamantverktyg, volframkarbid segment, golvrondeller, sandpapper, etc. 
Slipskiva Ø mm 180 
Antalet slipskivor St 3 
Varvtal rpm 300-1350 
Arbetsbredd mm 430 
Vattentank volym l 6 
Vikt kg 100 
Pris SEK  
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GENERELLT OM SLIPMASKINEN: SPECIELLA EGENSKAPER: 
 

 Justerbara skivor varvtal 300-1350 rpm 
 Flexibla sliphuvuden 

 

 230V – möjligt att arbeta inomhus i bostäder  

 

 GPM-400 är lättare att hantera än de större maskiner 

 
 Omvänd riktning vid slipskivornas 

rotation 

 

 Magnetinfästning av verktygsskivor 

 Bekväm och snabb magnetisk låsning av diamantverktyg, 
“quick-fix” 

       

 Integrerad vattentillförsel för våtslipning 
 Dammfri miljö vid anslutning till en dammsugare ->   

Två anslutningsmunstycken för dammsugarslang vid 
torrslipning 

 Luftvirvel under sliphuvudet ger effektivare dammuppsamling 

 Snabbavtagbart glidande gummiband  

 

 Lätt demonterbar i två delar 

 

 Unik remspänning tillåter kontroll och reglering utan 
demontering av sliphuvuden – inga specialverktyg krävs för 
att montera inre bälte 

 

 Justerbart handtagshöjd för komfortabel 
drift 

 

 Lång drifttid på grund av minskad belastning på lager, vår 
höga kvalite av driftremmar, fjärdestål i huvudsystem samt 
alla galvaniserade metalldelar 

 Tysta och bekväma i drift   Kan utrustas med extra vikter för att öka eller minska sliptryck 

 Stort sortiment av verktyg 
 Ljusa hjul som inte lämnar märken på golvet 

 

 Arbetsbelysning         
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