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Universalmaskin GS 401

TREMIX Universalmaskin GS 401 är en högeffektiv 
maskin med speciellt god åtkomlighet i låga och trånga 
utrymmen. Maskinen har hög arbetskapacitet och arbe-
tar lika bra på såväl golv- som fi nspacklade ytor. Den är 
lättmanövrerad, robust och driftsäker. Vikten är låg. Alla 
manöverorgan sitter på handtaget och maskinen har 
givetvis dödmansgrepp. Dödmansgreppet består av 
ett utdragbart, vridbart och fjäderbelastat handtag. Vid 
start skall handtaget vara framåtvridet så att säkerhets-
strömbrytaren är tillslagen och kan påverka maskinens 
kontaktor. Styrhandtaget är upp- och nedfällbart och 
kan låsas i lämpligt arbetsläge. 

Det är dessutom delbart för att förenkla transport. 
Transporten förenklas ytterligare av att maskinen har 
nedfällbara transporthjul. För slipning av golv med 
betongstänk och andra ojämnheter samt för slipning 
av grovspackel används sliptallrik med slipstenar, för 
fi nspackel en gummiklädd sliptallrik med slippapper. De 
olika slipverktygen är lätt utbytbara - enda verktyg är en 
INSEX - nyckel. Vidare fi nns tillbehör för att arbeta med 
fogmassa vid stengolv och klinkerläggning. Tillbehör för 
betonggjutningar vid reparationer och betongelementtill-
verkning fi nns även, såsom glättningsblad och planskiva. 
En maskin med oanade möjligheter.

 Spackelslipning 
 Formrengöring
 Glättning och planglättning
 Bortslipning av limrester efter gamla mattor

 Betongslipning
 Sten- och klinkerläggning
 Marmorpolering
 och mycket, mycket mera ....



Bilderna är enbart illustrativa och visar inte nödvändigtvis produkternas utformning  på marknaden vid en viss tidpunkt. 
Produkterna måste användas i enlighet med gällande praxis och tillämpliga säkerhetsföreskrifter. 
Specifi kationerna för här visade produkter och utrustning kan ändras utan förvarning.

Nordic Construction Equipment AB, Stensätravägen 9,
Box 226, SE-127 24 Skärholmen, Sverige.
Tel. 08- 603 32 00. Fax 08-646 72 61. 
www.tremix.com
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Teknisk data  GS 401

Motoreffekt 1,1 kW  
Strömart 1-fas, 50 Hz 
Spänning                                                    230 
V Märkström 
9  A  

Ytterdiameter  490 mm 
Ytterdiameter, sliptallrik 400 mm
  

Räckvidd, max ca.3 m

Vikt exkl. sliptallrik ca. 35 kg

Vikt sliptallrik med slipstenar ca. 12 kg

Vikt sliptallrik med slippapper ca. 10 kg 

Tillbehör GS 401

Slipning                             Art.nr. 

Sliptallrik
för stenar 31879 
Stenar 1565 

 
Skiva för slippapper 31880 
Slippapper  
Nr. 24 grov 1564 
Slippapper
Nr. 36 fi n 1563 

Fogning:  

Fogverktyg inkl. 
12 st. gummiblad                11587
Extra gummiblad               46972

Tallriksborste, piassava 1911 

  

Tallriksborste, nylon 1912 

                                         Art.nr. 

Skurskiva
för skurrondell                  32267 
 

 
Skurrondell, nylon              1915

Ombyggnadssats till glättare:
  

Glättningsverktyg 
inkl. skyddsring och 
glättningsblad                    11583

extra glättningsblad            46901

Planingsskiva                     31911


