
Scan Combiflex 700 
Nog sneller schuurresultaat
Bluetooth afstandsbediening
Gepatenteerd
bedieningssysteem
Ingebouwde batterij
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Scan Combiflex 700 RC 
De Scan Combiflex 700 RC is de  logische keuze voor het schuren en/of 
polijsten van middelgrote tot grote oppervlakken. Hiervoor heeft men een 
ruime keuze aan diamantsegmenten allen eenvoudig te bevestigen volgens het 
gepatenteerde “Scan-On”  systeem. 

De schuursegmenten draaien in tegengestelde richting van de grotere schijf, dmv 
het planetaire aandrijfsysteem dat gebruik maakt van de combinatie van een 
dubbelgetande aandrijfriem en een draaikrans. Dit laat de machine toe om te 
schuren met hoger toerental en een hogere schuurdruk, resulterend in een hogere 
productiviteit. 

De Scanmaskin SC-700 RC is een robuuste, stabiele machine, volledig 
vervaardigd uit Zweeds staal, zonder fragiele, plastic onderdelen. Het ontwerp ademt 
niet enkel betrouwbaarheid en stevigheid uit, de gepatenteerde flexibel verende 
segmentdragers, verlagen daadwerkelijk de trillingen en laten de machine stabiel 
over de vloer glijden. 

Het gepatenteerde bluetooth radiogestuurd bedieningssysteem vermoeit de 
operator minder en laat hem toe zich te concentreren op het leegmaken van de 
stofzuiger en het verplaatsen van de kabels tijdens de werking van de machine. 

Andere pluspunten  zijn  dat de machine ook bediend kan worden met joystick. 
Dankzij de ingebouwde batterij met lader kan de machine eenvoudig in- en 
uitgeladen voor transport zonder stroomvoorziening.

         

Motor :                             7,5 kW                           11 kW 
Voltage :                             3x380V                           3x380 V
Amperage :                             16 A                           32 A 
Frequentie :                             50 Hz                           50 Hz
Gewicht :                             470 kg                           470 kg 
Schuurbreedte :                             70 cm                           70 cm
Snelheidsregelaar :                             Ja                           Ja 
Toerental :                             300-900 t/min                  500-1.100 t/min
Diameter Scan-On schijven :                3 x 240mm                        3 x 240mm 
Wateraansluiting :                             Ja                           Ja
Watertank :                             Optioneel                           Optioneel 
Afstandsbediening :                              Standaard                           Standaard
Radio frequentie :                             2,4 GHz (Bluetooth)        2,4 GHz (Bluetooth) 
Batterijen, afstandsbediening :           NiHM                           NiHM
Transportaandrijving op batterijen : Ja                           Ja 
Artikelnummer :                             SC570000                           SC570040
CE-gecertificeerd :                             Ja                           Ja

  Technische gegevens   SC 700 RC (7,5 kW) SC 700 RC (11 kW)
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