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 b Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. 
Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση

 b Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής

 b Με καινοτόμο εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής. Οι κεφαλές λείανσης τοπο-
θετούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ

 b Έκκεντρη κεφαλή λείανσης με εύρος παλινδρόμησης 4 mm για χωρίς 
κόπο άριστο φινίρισμα επιφανειών ποιότητας Q3 και Q4

 b Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών με επιλογέα, προστασία 
υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμο-
κρασίας

 b Εύκολος χειρισμός χάρη στο βέλτιστο ζύγισμα μεταξύ κινητήρα και 
κεφαλής λείανσης

 b Αξιόπιστη μετάδοση δύναμη και υψηλή ευελιξία χάρη στον εύκαμπτο 
άξονα μετάδοσης κίνησης. Με την εδώ και δεκαετίες δοκιμασμένη 
«Τεχνολογία FLEX». Χάρη σε αυτήν την αρχή σχεδιασμού, το βάρος στην 
κεφαλή του Giraffe® μειώνεται στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό διευκολύ-
νει τον χειρισμό.

 b Η κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και 
βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών.

 b Η αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης ανάμεσα στον δακτύλιο 
βούρτσας και το πέλμα εμποδίζει το «μπούκωμα» του γυαλόχαρτου και 
εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη

 b Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με το 
σύστημα FLEX Clip στον σωλήνα οδήγησης

 b Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρα-
τείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση

 b Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
 b Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
 b Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18,0 V FLEX

GE MH 18.0-EC/5.0 
Set+MH-X
Τριβείο τοίχου και οροφής Giraffe® μπαταρί-
ας με εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής 18,0 V
Αριθ. παραγγελίας 504068
GTIN 4030293230064

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση συσσωρευτή 18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή 2,5 / 5,0 Ah
Διάμετρος δίσκου λείανσης 225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1150 - 1800 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-T 3950-6200 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-X 3200-5000 σ.α.λ.
Εύρος κλίσης κεφαλής 100°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου 
και οροφής Giraffe velcro

Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών 2 τμχ
Με φορτιστή Ναι
Μήκος 1440 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή 2,8 kg
Βάρος με σετ συσσωρευτή 4,1 kg

 
Βασικός εξοπλισμός
1 Έκκεντρη κεφαλή λείανσης (457205) 
1 Δαχτυλίδι - ασφάλεια κόκκινου χρώματος (406023) 
2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (445894) 
1 Ταχυφορτιστής (417882) 
1 Τσάντα μεταφοράς (408867)
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