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HTC Greyline™

Gulvslibemaskinen og kantsliberen i et

HTC Greyline 270 er en slibemaskine med 1 slibehoved som er perfekt 
til mindre gulvoverflader og som er let at bære i etagebyggeri da maski-
nen hurtigt kan skilles i 2 dele. Med et specielt tilbehørskit kan maskinen 
også forvandles til en effektiv kantslibemaskine på nogle få minutter. 
Maskinen er delbar.

Gulvslibemaskine med utrolig effekt

HTC GREYLINE 400 er en 3-faset maskine med 1 slibehoved og med 
stor effekt. Den er perfekt til fjernelse af belægninger, støbeskel og 
fejlstøbninger i betongulvet. Som alle maskiner i Greyline serien er den 
flydende kåbe lavet af stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.

Med en HTC GREYLINE 270 er 
kantslibning nu ganske enkelt. 
Takket være et unikt tilbehørskit 
kan GREYLINE 270 forvandles 
til en kantslibemaskine på få 
minutter. (Varenr: 113152) 

HTC GREYLINE™
 270

HTC GREYLINE™
 400

Varenr. 113120

Motor kW 1,5

Ampere A 8,31

Volt V 1 x 230 

Frekvens Hz 50

Vægt kg 53

Vægt slibehoved kg 37

Slibediameter mm 270

Slibetryk kg 34

O/min 960

Slibeskiver mm 1 x 270

Længde mm 517

Bredde mm 370

Højde mm 1245

Varenr. 113122

Motor kW 4

Ampere A 8,26

Volt V 400 

Frekvens Hz 50

Vægt kg 78

Vægt slibehoved kg 50

Slibediameter mm 400

Slibetryk kg 47

O/min 1430

Slibeskiver mm 1 x 400

Længde mm 685

Bredde mm 480

Højde mm 1300

Tekniska Data  
- HTC GREYLINE™ 270

Tekniska Data  
- HTC GREYLINE™ 400

www.greygrinder.com



En stærk 3-faset maskine
HTC Greyline 550 er en kraftig 3-faset maskine perfekt til større overflader. Den 
har 3 slibehoveder og en modroterende slibeskive. Den er sammenlignelig med 
HTC Greyline 550, men vægten og den kraftfulde motor gør, at maskinen sliber 
mere effektivt. Ligesom de andre maskiner i Greyline serien er den flydende 
kåbe lavet i stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.  

HTC GREYLINE™
 550

HTC GREYLINE™
 450

Varenr. 113128

Motor kW 4

Ampere A 8,26

Volt V 400 

Frekvens Hz 50

Vægt kg 131

Vægt slibehoved kg 102

Slibediameter mm 550

Slibetryk kg 94,7

O/min 715

Slibeskiver mm 3 x 230

Længde mm 790

Bredde mm 570

Højde mm 1310

Varenr. 113126

Motor kW 1,5

Ampere A 8,31

Volt V 1 x 230 

Frekvens Hz 50

Vægt kg 95

Vægt slibehoved kg 68

Slibediameter mm 450

Slibetryk kg 63

O/min 480

Slibeskiver mm 3 x 180

Længde mm 705

Bredde mm 490

Højde mm 1305

Tekniska Data  
- HTC GREYLINE™ 550

Tekniska Data - HTC GREYLINE™ 450
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Planetarisk slibemaskine der er perfekt til betonslibning  
og til at plane overfladen. 

HTC Greyline 450 er en planetarisk 1-faset slibemaskine med 3 slibehoveder og en 
modroterende slibeskive til jævn slibning uden sideledskræfter. Fungerer lige godt til 
betonslibning og planslibning som den gør til slibning af trægulve. Ligesom de andre 
maskiner i Greyline serien er den flydende kåbe lavet i stål. 
Maskinen er delbar for at lette håndteringen.



FORDELE

HTC GREYLINE™

HTC Greyline er en ny serie af gulvslibemaskiner fra HTC. Serien består af 4 
forskellige gulvslibemaskiner i sædvanlig HTC kvalitet. Med HTC Greyline får 
man tilgang til HTC’s store udvalg af diamantværktøj og unikke tilbehør.

HTC Greyline, verdensledende teknik i en kraftfuld og økonomisk maskinserie! 
Robust og enkelt!

HTC Greyline™
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Slibemaskinens chassis og hånd-
tag kan let justeres for at opnå den 
ønskede arbejdssituation. 
HTC værdsætter god 
ergonomi.

HTC EZchange er det mest  
udbredte værktøjssytem i verden til 
gulvslibemaskiner. At skifte værktøj 
tager kun et øjeblik og passer på 
alle HTC maskiner.

Alle slibemaskiner i HTC Greyline 
serien bliver leveret med en flyden-
de kåbe af stål. Flydende kåbe gør 
håndteringen af maskinen mere 
enkel og forbedrer indkapslingen   
af støvet, så udsugningen fungerer 
bedre. Der er ingen behov for 
separat tætningsliste.

HTC Greyline betyder enkel  
slibning. Sæt dit værktøj på, tænd 
for kontakten og begynd at slibe. 

Alle slibemaskiner i HTC Greyline 
serien kan adskilles i 2 dele, 
hvilket gør maskinerne lette at 
transportere og håndtere.

Det robuste og stabile chassis gør 
maskinen perfekt afbalanceret, 
hvilket er vigtigt ved slibning, 
men letter også håndteringen af 
maskinen ved værktøjsskift etc.

Justerbar chassis

EZchange™- Ultra hurtig værktøjsskift

Flydende kåbe af stål

Enkel slibning

Delbar for at lette håndteringen

Robust chassis


