HTC DURATIQ 5
- Ultrakompakt DURATIQ™-teknologi

DURATIQ 5 är den mista maskinen i DURATIQ-serien. DURATIQ 5 som finns i två versioner (2,2 kW och 4,0 kW) är en
ultrakompakt och kraftfull slipmaskin för alla slags slipuppdrag i olika typer av miljöer. Precis som de stora modellerna är maskinen
är utrustad med en intuitiv digital kontrollpanel som ger all kontroll och precision du behöver för att maximera effekten av maskinen.
Den dammtäta designen av sliphuvudet och elskåpet och precisionen i de kraftiga komponenterna ger hög driftsäkerhet och ökar
precisionen i slipresultatet. Med ett enkelt handgrepp kan chassit separeras från sliphuvudet och vikter monteras av inför transport.
Läs mer om valmöjligheterna och fördelarna på:

En storlek. Två varianter
1. Välj grundmodell
2. Välj extra funktion
3. Välj tillbehör

>75 NYA FUNKTIONER
DURATIQ 5 förenar HTC:s långa erfarenhet med ett genomgripande nytänkande i alla detaljer.

Sliphuvud
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.

Intuitivt och smart
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.

Mist Cooler System
• Bred vattenstråle med optimerad vinkel
• Av/på via kontrollpanel
• Tre olika vattenflöden
• Lättåtkomligt munstycke
• Självavluftande pump

AVTAGBARA VIKTER, 2x20 kg
Ergonomiskt utformade vikter som är lätta att lyfta av/på. Stora handtag gör dem lätta att hantera.
Står stadigt på en plan yta.

Delbar
Med ett enkelt handgrepp separeras chassit från sliphuvudet inför transport. Snabbkontakt för
motorkabeln.

Namn

HTC DURATIQ T5 2,2kW

HTC DURATIQ T5 4,0kW

Längd

1000 mm

1000 mm

Bredd

569 mm

569 mm

Höjd

720 mm

720 mm

Vikt

122 kg

179 kg

Motoreffekt

2,2 kW

4,0 kW

13 A

30 / 16 / 10 A

1 x 200-240 V

1 x 200-240 V
3 x 200-240 V
3 x 380-410 V
3 x 440-480 V

70 (80 - 108) kg

78 - 88 - 119 kg

360-1200 rpm

360-1200 rpm

3 x 230 mm

3 x 230 mm

72 kg

82 kg

515 mm

515 mm

1

1

Vattentank

2,9 l

2,9 l

Mist Cooler System

Yes

Yes

Strömförbrukning

Spänning

Sliptryck
Varvtal
Slipskivor
Vikt, sliphuvud
Slipbredd
Slipmotorer

