HTC 270 EG
- Ett prisbelönt mästerverk inom kantbearbetning

Världens mest avancerade kantslip för professionella användare
HTC 270 EG är en unik kantslip som saknar motstycke på marknaden. Maskinens många inställningsmöjligheter gör att man
uppnår en kontrollerad och ergonomisk kantslipning i alla lägen. Maskinen har avancerade funktioner men är samtidigt enkel att
använda och konfigurera rätt. En stor fördel med maskinens sliphuvud är att den mäter endast 100 mm på höjden vilket gör att
man kan slipa under till exempel låga hyllor. EZchange-systemet ger tillgång till hela HTCs verktygssortiment.
Några av de stora fördelarna med HTC 270 EG är:

Höjd på sliphuvudet, endast 100 mm!
Kommer åt att slipa under hyllor mm
Frekvensstyrning samt ”overload” lampa ger full kontroll på slipningen
Ergonomiskt utformad med många lägen på handtaget
Enkelt inställningsbar åt både höger och vänster
Vinkeljustering av sliphuvudet i tre lägen
Optimal tyngdpunkt för bästa stabilitet
Flytande kåpa som följer golvet i alla lägen
EZchange systemet ger tillgång till hela HTC’s verktygssortiment.
Justerbara mothållshjul
Delbart chassi för enkel transport

Justerbart sliphuvud
Inställningsmöjligheter av sliphuvudet i både X- och Y-led ger förutsättningar för ett perfekt
slipresultat. Dessutom så är alla inställningar lätta att göra utan specialverktyg.

EZchange™
Detta system för verktygsbyten, som utvecklats av HTC, är snabbt, enkelt och säkert. Alla
slipmaskiner från HTC använder samma verktygssystem. Läs mer

God arbetsmiljö
HTC:s maskiner är perfekt balanserade under slipning, utan sidkrafter och med vibrationsnivå långt
under tillåtna gränsvärden. Ljudnivån är mycket låg och slipningen är praktiskt taget dammfri.

Höjden på sliphuvudet
Höjden på sliphuvudet som mäter 100 mm med EZchange verktygen påmonterade är en unik finess
som kommer uppskattas i många miljöer. Utöver detta har maskinen ett instick på 160 mm i sidoläget
för att komma åt under hyllor, element etc.

Namn

HTC 270 EG

HTC 270 EG

HTC 270 EG

967838705

967838701

967838702

Längd

1030 mm

40.6 inch

40.6 inch

Bredd

490 mm

19.3 inch

19.3 inch

Höjd

830 mm

32.7 inch

32.7 inch

Vikt

103 kg

227 lbs

227 lbs

Motoreffekt

2,2 kW

3 HP

3 HP

10 Amp

20 Amps

30 Amps

Spänning

1 x 230 V

1 x 230 V

3 x 460 V

Frekvens

50 Hz

60 Hz

60 Hz

Sliptryck

36 kg

79 lbs

79 lbs

460 - 1220 rpm

460 - 1220 rpm

460 - 1220 rpm

1 x 270 mm

1 x 10.6 inch

1 x 10.6 inch

55 kg

121 lbs

121 lbs

270 mm

10.6 inch

10.6 inch

1

1

1

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

Artikelnummer

Strömförbrukning

Varvtal
Slipskivor
Vikt, sliphuvud
Slipbredd
Slipmotorer
Mist Cooler System
Rekommenderade
sugsystem

