HTC DURATIQ 8
- Skapad för att sätta en ny standard

DURATIQ 8 är en slipmaskin som bygger på en helt ny plattformsgeneration där driftsäkerhet, precision, kontroll och kraft ligger i
fokus. Maskinen har bl.a en helt ny, intuitiv digital kontrollpanel, kallad HMI (Human/Machine Interface) och en lika smart
fjärrstyrning. Den helt dammtäta, hermetiskt tillslutna designen av sliphuvudet och elskåpet ökar livslängden på alla komponenter,
samtidigt som den ökar precisionen i arbetet. Den välbalanserade chassidesignen gör DURATIQ 8 lättare att hantera, med bättre
ergonomi och ökad säkerhet.
Maskinen kan konfigureras på många olika sätt. T.ex kan man välja mellan tre eller fyra sliphuvuden, radiostyrning samt
vattenpaket. Läs mer om valmöjligheterna och fördelarna på:

100 NYA FUNKTIONER
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.

Sliphuvudet
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.

Intuitivt och smart
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.

Körglädje
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.

Skapad för maximala synergier
DURATIQ består av en rad innovationer som alla samverkar för att öka effektiviteten och förbättra
arbetsmiljön.

Skräddarsy din DURATIQ
Välj modell, utrustning och tillbehör efter dina egna behov. Två storlekar. 28 konfigurationer. Oändliga
möjligheter.

Namn

HTC DURATIQ T8 / RT8

HTC DURATIQ X8 / RX8

Längd

1533 mm

1533 mm

Bredd

867 mm

867 mm

1067 mm

1067 mm

499 - 559 kg

514 - 574 kg

12 / 15 kW

12 / 15 kW

50 / 30 A

50 / 30 A

Spänning

3 x 200-240 V
3 x 380-415 V
3 x 440-480 V

3 x 200-240 V
3 x 380-415 V
3 x 440-480 V

Frekvens

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

Sliptryck

152 - 335 kg

168 - 347 kg

430 - 1430 r.p.m

430 - 1430 r.p.m

3 x 270 mm

4 x 270 mm

239 - 260 kg

257 - 278 kg

800 mm

800 mm

1

1

Vattentank

13 l

13 l

Mist Cooler System

Yes

Yes

HTC 80 iD II

HTC 80 iD II

Höjd
Vikt
Motoreffekt
Strömförbrukning

Varvtal
Slipskivor
Vikt, sliphuvud
Slipbredd
Slipmotorer

Rekommenderade
sugsystem

