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Wszędzie tam 
gdzie liczy się 

tempo prac 
oraz dbałość 

o najdrobniejsze 
szczegóły 

zastosowanie 
znajdują szlifierki 
do ścian i sufitów 

marki Gröne. 
Konstrukcja 
wysięgnika 

z regulowaną 
długością 

powoduje, 
że maszyna 

spisze się 
na medal zarówno 
w pomieszczeniach 

o ograniczonej 
powierzchni 

jak i tam, gdzie 
trzeba sięgnąć 

daleko lub wysoko.

Niezwykle ważne podczas pracy szlifierką na wysięgniku (popularnie 
nazywaną „żyrafą”) jest skuteczne odsysanie bardzo gęstego pyłu gipsowego. 
Gröne poleca odkurzacz GVCV 12-25-32 pracujący w systemie węży o średnicy 
32 mm wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia filtra wstępnego 
oraz regulację siły odsysania.

Odkurzacz GVCV 12-25-32

Napięcie 
robocze

Moc Maksymalne 
obciążenie gniazda 
pomocniczego

Miękki 
start

Podciśnienie

230 V 1200 W 2200 W tak 250 mbar

Przepływ 
powietrza

Średnica przyłącza 
na wąż

Stopień  ochrony Waga Numer 
indeksu

66 l/s 32 m IPX4 14,7 kg 2556-880025

Zalety produktu
 �  Odkurzacz klasy przemysłowej przystosowany do pracy z elektronarzędziami 

w trybie na sucho i na mokro. 
 � Regulacja podciśnienia umożliwia pracę żyrafą z gładziami 

o różnej gęstości.
 � Możliwość podłączenia narzędzia o mocy do 2200 W (automatyczne 

załączanie narzędzia) – łatwiejszy, bardziej komfortowy tryb pracy z maszyną. 
 � Praca bez przejściówek z osprzętem w systemie 32 mm.
 � Automatyczny lub ręczny tryb czyszczenia filtra.
 � Dwuturbinowy silnik – większa niezawodność, lepsze ssanie.
 � Do pracy z najdrobniejszymi pyłami takimi, jak zeszlifowany gips.

Szlifierka GWG 7-225 RB

Napięcie 
robocze

Moc Wymiar 
talerza 
szlifierskiego

Długość 
chwytu

Prędkość 
na biegu 
jałowym

Waga Numer 
indeksu

230 V 650 W 225 mm 1200- 
-1700 mm

1050 
obr./min.

3,5 kg 2512-230650

Zalety produktu
 � Cztery stopnie swobody talerza szlifującego.
 � Silnik na głowicy (brak wałka giętkiego) – niższa awaryjność.
 � Regulowany wysięgnik – komfort pracy w każdych warunkach, duży zasięg.
 � Opcja blokady głowicy pod kątem prostym – wygodna praca ze ścianami 

na dużych powierzchniach.
 � Funkcja zintegrowania z odkurzaczem – daje możliwość regulacji siły 

przywierania talerza, co pozwala reagować na różne twardości obrabianego 
materiału.

 � Aluminiowa obudowa przekładni – większa wytrzymałość i lepsze 
odprowadzanie ciepła z przekładni.

 � Dobre uszczelnienie przekładni – zwiększona odporność na pyły wytwarzane 
podczas pracy.

 � Dobra ochrona silnika przed pyłem – zwiększona żywotność urządzenia.
 � Zdejmowana szczotka obwodowa – możliwość pracy w narożnikach.
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GRÖNE
 www.grone.pl

e-mail: elektronarzedzia@grone.pl
tel. 505-261-739

Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży:

hermetyczne
silniki elektryczne

tryb wydmuchowy automatyka
otrzepywania filtra

praca
na mokro

węże w systemie
32 mm

32mm
praca

na sucho
filtr wielokrotnego

użytku
regulacja

siły odsysania

wał Cardana w głowicy regulacja
obrotów

poprawiona ergonomia montaż papieru na rzep regulacja długości rękojeści
w zakresie 1200-1700 mm

1200 1700


