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Handzame kantenschuurmachine

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Kleine en handzame kantenschuurmachine voor parket voor 
het schuren van randen en hoeken.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

 
Levering:

 

Verstelbare borstels
Klein en compact
Effectieve stofafzuiging
Geoptimaliseerde handgreep
Nagenoeg stofvrij schuren mogelijk
Optimaal schuurbeeld
Handzame transportkoffer als toebehoren verkrijgbaar

PALLMANN GECKO FLEX
Klittenbandschijf
Reserveborstel
Zijhandgreep
Gehoorbescherming
Stofkap
2 x Zirkon schuurpapier 178 mm, 10-gaats (K 40 en K 
80)
3 x slanghouders
Gereedschap
Aansluiting voor stofzuiger

TECHNISCHE GEGEVENS:
Toerental U/m in

PALLMANN GECKO FLEX
Met deze kantenschuurmachine is geen hoek onbereikbaar. PALLMANN GECKO FLEX is een 
krachtige en handzame machine die een uitstekend schuurbeeld geeft. De machine beschikt over veel 
handige details, van het flexibele afzuigsysteem tot de toerentalregelaar. Een overtuigende 
alleskunner.
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Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd 
wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de 
beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten 
worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten 
voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 04.2020
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