
Fremragende high-speed maskin

Handy HS

Handy HS

Stillegående motor og integrert støvavsug

➢ Blanke gulv med det samme

➢ Enkel og sikker i bruk

➢ God ergonomi

➢ Bedre innemiljø

Blanke gulv med det samme
Riktig kombinasjon av hastighet og padtrykk gir effektiv rensing 
og polering av harde gulv. Særlig i kombinasjon med Taski 
Twister pad oppnås fremragende resultater på kort tid. 

Enkel og sikker i bruk
Handy HS maskinene er enkle i bruk. Alle kontroller styres fra
kjørehåndtaket. Sikkerhetsknappen må aktiveres og 
starthendelen må klemmes inn før føringsskiven skal begynne å 
rotere. De store hjulene bak sørger for stabilitet under bruk og 
forenkler transport mellom arbeidssted og oppbevaringssted. 
Festeskruen for paden har sikkerhetslås for å hindre at paden 
skal kunne løsne under bruk. 

God ergonomi
Håndtaket er ergonomisk utformet og høyden kan reguleres 
trinnvis for individuell tilpasning. For lagring og transport kan 
det felles helt ned slik at maskinen tar minimal plass. Den 
støysvake motoren er uten sjenanse for brukeren. Maskinen er 
godt egnet til bruk på dagtid. Med god vibrasjonsdemping kan 
operatøren arbeide uten anstrengelse i timevis.

Bedre innemiljø
Integrert støvavsug motvirker at støvpartikler virvles opp i 
rommet. Støvet samles i en støvpose og som er enkel å bytte. 
Støvkappen kan heves og senkes etter behov og filteret i 
støvkappen er enkelt å skifte. Med regelmessig bruk av Handy
HS blir gulvene lettere å rengjøre og den ønskede glansen 
bevares over lenger tid.



MODELL VNR.

Handy HS 15" 3325

Handy HS 17" 3326

Handy HS 20" 3327

TILBEHØR VNR.

Twister Pad Super Gloss 15" 3589

Twister Pad Super Gloss 17" 3590

Twister Pad Super Gloss 20" 3591

Reserve støvfilter 3333

Støvposer 10 stk 3337

TEKNISKE DATA
Handy HS 15" Handy HS 17" Handy HS 20"

Arbeidsbredde 38 cm 43 cm 50 cm

Hastighet 1080 o/min 1080 o/min 1080 o/min

Ytelse 650 m²/time 750 m²/time 750 m²/time

Vekt 35 kg 37,5 kg 38,4 kg

Padtrykk 7 kg 9 kg 10 kg

Effekt nominell 1500 W 1500 W 1500 W

Spenning 240 V 240 V 240 V

Frekvens 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz*

Kabellengde 15 m 15 m 15 m

Lydnivå 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A)

Vibrasjonsverdi iht ISO 5349 2,5 m/S2 2,5 m/S2 2,5 m/S2

Størrelse (LxBxH) oppslått 68x45x115 cm 72x49x115 cm 78x56x115 cm

Størrelse (LxBxH) 
sammenslått

68x45x48 cm 72x49x48 cm 78x56x48 cm

Godkjenninger CE CE CE

Maskin, tilbehør & tekniske data

HANDY HS

* Kan også kjøres på 60 Hz, men er ikke merket for dette.


