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Vi är glada över att kunna presentera våra nya slipmaskiner, Scanmaskin 32 och  
Scanmaskin 28 World Series. Detta är de senaste tillskotten i vårt premium sortiment 
av slipmaskiner, World Series. Dessa slipmaskiner har en rad högintressanta  
egenskaper som gör detta till en av marknadens snabbaste och mest moderna  
slipmaskiner.

Utvecklingen av World Series har utgått från efterfrågan på marknaden, kunskap från 
professionella användare världen över kombinerat med svensk teknik. På detta sätt har vi 
skapat en plattform för ökad produktivitet och funktionalitet. Resultatet av dessa  
kunskaper har lett fram till en utav marknadens snabbaste, mest effektiva och moderna  
slipmaskiner som minimerar antalet sliptimmar med en tiondel. Maskinerna erbjuder en 
längre serviceintervall vilket både sparar tid och pengar när du utför ett projekt.  
Scanmaskin 32 och Scanmaskin 28 ger alltså operatören de största tidsvinsterna både 
när det gäller effektivitet och livslängd. 

Vid framtagandet av Scanmaskin 32 samt 28 har slutanvändaren stått i fokus, detta syns 
bland annat på de ergonomiska handtagen, maskinernas användarvänlighet och den  
avancerade tekniken som ger operatören återkoppling i realtid. Maskinerna är utrustad 
med ett helgjutet maskinhus vilket medför en lång hållbarhet med dammfri drift. För 
bättre balans och verktygsstöd är World Series maskinerna försedda med ett nytt  
verktygshuvud som i sin tur ger ett mer effektivt slipresultat. De har också ett nytt  
förbättrat elektriskt skåp med ett förseglat kylsystem som skyddar de elektriska  
komponenterna mot både värme och damm. De 370 mm breda hjulen kan på ett enkelt 
sätt justeras till friläge för att förenkla den manuella manövreringen. 

Scanmaskin 32 och Scanmaskin 28 kommer hjälpa er verksamhet till snabbare och  
lönsammare affärer genom en högre produktivitet ute på arbetsplatsen och en reducerad 
tid för reparationer och underhåll.  Vi kallar det grinding in the fast lane!

SCANMASKIN 32 &  
SCANMASKIN 28 WORLD SERIES

TEKNISK DATA 

SCANMASKIN 32 

Spänning:  200-240 V 3~ / 400-480 V 3~
Motoreffekt: 15 kW
Ström:  32 Amp
Frekvens:  50-60 Hz
Varvtal:   230-825/min
Slipskivor:  3x300 mm 
Slipyta:   800 mm
Vikt:   630 kg
Vattentank: 20 Liter
Övrigt:   CE-Märkt

SCANMASKIN 28

Spänning:   400 V 3~
Motoreffekt:  7,5 kW/11 kW 
Ström:   16/32 Amp
Frekvens:   50-60 Hz
Varvtal:   230-825/min
Slipskivor:   3x220 mm
Slipyta:  700 mm
Vikt:   610 kg
Vattentank:  20 Liter 
Övrigt:   CE-Märkt



Slipmaskinerna i World Series sortimentet är  
konstruerade så att minsta möjliga tid skall behöva 
läggas på service. Lossa endast 3 skruvar för att få 
åtkomst till hela maskinhuset där delarna noga valts ut 
och är av absolut högsta kvalité. 

Denna kombination gör World Series slipmaskiner  
mer hållbara, lättare att serva och sänker  
underhållskostnaderna betydligt. 

För felsökning är DSP-maskinerna (display) utrustade 
med Wi-fi anslutning, vilket gör det möjligt att ansluta 
till maskinen oavsett om du ska uppgradera  
programvaran eller exportera data som exempelvis 
dataloggar, felloggar, drifttimmar etc.

SERVICE 2.0
TILLGÅNG TILL SERVICE. 
Endast 3 skruvar att lossa för åtkomst 
till maskinhuset.

LÄNGRE SERVICEINTERVALL.
Smörj interna kuggar var 500:a timme.

15 kW / 7,5 kW  / 11 kW

Stor och kraftfull motor.

Kraftfull, solid, hållbar och 
högre sliptryck.

Gjutet maskinhus

För lättare manuell hantering

Frikoppling av hjul

Ergonomiskt handtag som  
underlättar arbetet för operatören. 
Telefon och kaffehållare för en ökad 

användarupplevelse.  

Ergonomisk design

För att effektivisera  
arbetsdagarna.

Snabbare  
transporthastighet

Som leder dig genom hela  
slipprocessen och ger dig information 
i realtid om slitage på verktygen, total 

livslängd på verktygen, hastigheten och 
strömförbrukningen.  

Smart display  
med verktygsguide 

Som gör det lätt att snabbt och 
enkelt fylla på med vatten. Här kan 

man också byta verktyg utan att 
vatten rinner ut. 

Smart vatteninlopp

Enkel justering av sliptrycket och bättre 
samverkan mellan fram och bakhjul 

beroende på underlag. 

Justerbara fram- och bakhjul

www.scanmaskin.se


