
Scan Combifl ex 650 och Scan Combifl ex 650DSP 
är stabila slipmaskiner som är helt gjorda i stål. 
Slipmaskinerna är avsedda för både bostäder och 
kommersiella projekt med sin slipbredd på 650 mm. 

SC 650 är extremt tålig och lätt att underhålla. 
Den är även designad för att minska vibrations och 
belastningsskador hos operatören. Med SC 650 
fi nns även möjligheten att våtslipa genom att enkelt 
använda kopplingen för vattenslang.

SC 650DSP är den optimala hjälpen för varje oper-
atör. Maskinen guidar dig genom hela slipproces-
sen via den integrerade datorn som är placerad på 
maskinens kontrollpanel.

Via sensorerna får maskinföraren feedback och 
varningar när verktyget slits för mycket eller är helt 
utslitet. Sensorerna mäter kontinuerligt slitaget och 
tjockleken på verktygen för att vägleda operatören 
till en optimal förbrukning och en besparing på upp 
till 25% har påvisats vid byte till modellen DSP.

SC 650 och SC 650DSP är utrustade med vårt paten-
terade drivsystem för att driva sina tre sliphuvuden. 
Drivsystemet är konstruerat med högkvalitativa 
komponenter så som en dubbelsidig kuggrem i 
kombination med en kuggkrans. Komponenterna 
är omsorgsfullt utvalda för att säkerställa en hög 
driftsäkerhet och en hög kvalité.

SCAN COMBIFLEX 
650/650DSP

SLIPBREDD 
650 mm / 25,6”

VIKT
320 kg / 705 lbs

SLIVSKIVOR 
PLANETARISK

SLIPMASKINER GJORDA I STÅL

Scan Combifl ex 650 och Scan Combifl ex 650DSP 
är stabila slipmaskiner som är helt gjorda i stål. 
Slipmaskinerna är avsedda för både bostäder och 
kommersiella projekt med sin slipbredd på 650 mm. 

SC 650 är extremt tålig och lätt att underhålla. 
Den är även designad för att minska vibrations och 
belastningsskador hos operatören. Med SC 650 
fi nns även möjligheten att våtslipa genom att enkelt 
använda kopplingen för vattenslang.

SC 650DSP är den optimala hjälpen för varje oper-
atör. Maskinen guidar dig genom hela slipproces-
sen via den integrerade datorn som är placerad på 
maskinens kontrollpanel.

Via sensorerna får maskinföraren feedback och 
varningar när verktyget slits för mycket eller är helt 
utslitet. Sensorerna mäter kontinuerligt slitaget och 
tjockleken på verktygen för att vägleda operatören 
till en optimal förbrukning och en besparing på upp 
till 25% har påvisats vid byte till modellen DSP.

SC 650 och SC 650DSP är utrustade med vårt paten-
terade drivsystem för att driva sina tre sliphuvuden. 
Drivsystemet är konstruerat med högkvalitativa 
komponenter så som en dubbelsidig kuggrem i 
kombination med en kuggkrans. Komponenterna 
är omsorgsfullt utvalda för att säkerställa en hög 
driftsäkerhet och en hög kvalité.



TEKNISK DATA

Utrustad med vårt pa-
tenterande drivssystem, 

med tre sliphuvuden

Rekommende-
rad dammsugare 
SC650/650DSP: 
SD3600/SD8000

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.com

Hemsida: www.scanmaskin.com

SCAN COMBIFLEX 650 SCAN COMBIFLEX 650DSP 

SC 650DSP är utrus-
tad med en display på 

instrumentbrädan

Standard 1-fas

Spänning: 400 V 3~ 230 V 1~

Motoreffekt: 7,5 kW 4 kW

Ström: 16 Amp. 30 Amp.

Frekvens: 50-60 Hz 50-60 Hz

Varvtal: 350-1100/min 350-900/min

Slipskivor: 3 x 220 mm 3 x 220 mm

Slipbredd: 650 mm 650 mm

Vikt: 320 kg 320 kg

Sliptryck: 180 kg 180 kg

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

Standard 1-fas

Spänning: 400 V 3~ 230 V 1

Motoreffekt: 7,5 kW 4 kW

Ström: 16 Amp. 16 Amp. / 30 
Amp.

Frekvens: 50-60 Hz 50-60 Hz

Varvtal: 350-1100/min 350-900/min

Slipskivor: 3 x 220 mm 3 x 220 mm

Slipbredd: 650 mm 650 mm

Vikt: 320 kg 320 kg

Övrigt: CE-märkt CE-märkt

Viktpaket tillgänglig för 
SC 650, 18 kg.


