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 b Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergo-
nomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk

 b Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levens-
duur

 b Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopsysteem. Schuurkop-
pen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd

 b Excentrische schuurkop met een slag van 4 mm, zodat men moeiteloos 
perfecte oppervlakken in de afwerkingsniveaus Q3 en Q4 kan realiseren

 b Elektronica: regelbaar toerental met instelknop, overbelastingsbeveiliging, 
heropstartbeveiliging en temperatuurbeveiliging

 b Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
 b Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de 

flexibele aandrijfas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie”.
Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® 
tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.

 b De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibili-
teit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van 
wanden en plafonds.

 b De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichts-
libben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken

 b Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsys-
teem aan de geleidingsbuis

 b Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de 
levensduur en verhoogt de efficiency

 b Stofbeschermde aan-/uitschakelaar
 b Accu-capaciteitsaanduiding
 b FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18,0 V accupacks

GE MH 18.0-EC/5.0 
Set+MH-X
Accu wand- en plafondschuurmachine Giraffe® 
met wisselkopsysteem 18,0 V
Bestelnr. 504068
GTIN 4030293230064

Technische gegevens
Accuspanning 18,0 V
Accucapaciteit 2,5 / 5,0 Ah
Schuurschijfdiameter 225 mm
Onbelast toerental 1150 - 1800 1/min
Onbelast slagtal MH-T 3950-6200 1/min
Onbelast slagtal MH-X 3200-5000 1/min
Schuinstand kop 100°
Gereedschapsopname wand- en pla-
fondschuurmachines klittenband

Aantal meegeleverde accu's 2 Stuk
Met laadapparaat Ja
Lengte 1440 mm
Gewicht zonder accupack 2,8 kg
Gewicht met accupack 4,1 kg

 
Basisuitrusting
1 Excentrische schuurkop (457205) 
1 Clip-snelspanring rood (406023) 
2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (445894) 
1 Snellader  (417882) 
1 Transporttas (408867)
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