HTC presenterar

Skapad för att sätta en ny standard
DURATIQ. Två helt nyutvecklade maskiner,
där var och en av de mer än 100 nya
funktionerna, lösningarna och detaljerna
svarar mot tydliga krav och förväntningar
från proffsanvändare och specialister i hela
världen.
SKAPAD FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Produktivitet
Driftsäkerhet
Körglädje

100

>

NYA FUNKTIONER

Flexibilitet

Skapad för att fungera. Och fungera. Och fungera.
Själva hjärtat i Duratiq, sliphuvudet, bygger på en helt
ny konstruktion – baserad på lika delar precision som
styrka. Den helt dammtäta, hermetiskt tillslutna designen ökar livslängden på alla komponenter, samtidigt
som den ökar precisionen i arbetet.

> 5000

timmar av tester

1000h
Serviceintervall
1000 timmar/1 år*

*Det som infaller först.
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Skapad för att ta kontroll
HTC Duratiq är här för att visa vägen framåt, med
en helt ny, intuitiv digital kontrollpanel, kallad HMI
(Human/Machine Interface) och en lika smart
fjärrstyrning. Här får du all kontroll och precision du
behöver för att maximera effekten av din maskin.
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Skapad för att ge balans åt arbetet
Duratiq bygger på en helt ny chassidesign där
tyngdpunkter, justerbara vikter, körbarhet och känsla
fått styra. Det gör Duratiq lättare att hantera, med
bättre ergonomi och ökad säkerhet.

20

olika handtagsinställningar

74%

mindre vibrationer

Skapad för maximala synergier
AirFlow™ tekniken har vidareutvecklats till ett system
som hanterar luftströmmar på ett kontrollerat
sätt. Det ger bättre dammupptagning och gör
att diamantverktygen kyls ner under slipningen.
Tillsammans med ett nytt Mist Cooler System, MCS,
innebär det att du får ut absolut maximal slipeffekt
och livslängd av dina HTC Original Diamond Tools.

216%

produktivitetsökning
med systemsynergier*

+27%

effektivare MCS**
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*Ökningen avser mängd avverkad betong med och utan MCS.
Testmaskiner: DURATIQ RX8 vs HTC 800 RX.
**Jämförelse mellan gamla och nya MCS. Testmaskiner: DURATIQ RX8 vs HTC 800 RX.

