HTC presenterar

KRAFT MÖTER MÅNGSIDIGHET
DURATIQ 5 är en golvslipmaskin som tillför
oslagbar flexibilitet för proffsanvändaren. Med sin
ultrakompakta storlek blir den ett kraftfullt verktyg
för alla slags slipuppdrag i olika slags miljöer, utan
att tumma på DURATIQs unika teknologi.

Ultrakompakt storlek och
delbar för bästa ergonomi
Finns i 1- och 3-fas elvariant
upp till

152%

DURATIQ teknologi med
bl.a digitalt HMI för maximal
kontroll över prestandan

produktivitetsökning
med systemsynergier*

* Avser produktivitetstester genomförda med en HTC 420 mot en HTC DURATIQ T5 2,2kW med Mist Cooler System som genererade 152% högre avverkning.
Samma test utfört mellan en HTC 500 och en HTC DURATIQ T5 4kW med Mist Cooler System genererade 86% högre avverkning.

Kraft och precision kommer inifrån
Själva hjärtat i DURATIQ 5, sliphuvudet, bygger på
samma innovativa teknik som de större modellerna 6
och 8. Den dammtäta designen och precisionen i de
kraftiga komponenterna ger hög driftsäkerhet och
ökar precisionen i slipresultatet.

> 3000

timmar av tester

1000h
Serviceintervall
1000 timmar/1 år*

*Det som infaller först.
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Ta kontroll över prestandan
HTC DURATIQ 5 är precis som de större modellerna
(6&8) utrustad med en intuitiv digital kontrollpanel,
kallad HMI (Human/Machine Interface). Här får du all
kontroll och precision du behöver för att maximera
effekten av din maskin. DURATIQs beprövade HMI
gör också maskinen mycket enkel att styra, ställa in
och hantera, även för operatörer som är i början av
sin yrkesbana.

Mångsidig. Även ergonomiskt.
DURATIQ 5 bygger på en chassidesign där tyngdpunkter, justerbara vikter, körbarhet och känsla fått styra. Det
gör DURATIQ 5 lättare att hantera, med bättre ergonomi
och ökad säkerhet. Det kompakta formatet och smarta
lösningar så som delbarhet, ihopfällbara handtag och
vikter gör också DURATIQ 5 lättare att transportera.

20

olika handtagsinställningar

20x2 kg
avtagbara
vikter

Vatten som gör skillnad
Ett av de mest viktigaste funktionerna som
är ett tillval till DURATIQ 5 modellen är MCS (Mist
cooler system1). Systemet sprayar en fin vattendimma
på golvet vilket gör att diamantverktygen kyls ner
under slipningen och ger avsevärt bättre avverkning.

DURATIQ 5 - 2,2 kW

41%

ökad avverkning med
MCS activated2

DURATIQ 5 - 4,0 kW

74%

ökad avverkning med
MCS aktiverad3

www.htc-floorsystems.com

1 Finns som tillval till både T5 2,2kW och 4kW.
2 Avser produktivitetstester genomförda med en HTC DURATIQ T5 2,2 kW utan MCS
mot en HTC DURATIQ T5 2,2kW med MCS.
3 Avser produktivitetstester genomförda med en HTC DURATIQ T5 4,0kW utan MCS
mot en HTC DURATIQ T5 4,0kW med MCS.

