
Professionele betonschuurmachine
klein, sterk, licht en handzaam

FGR 500
BETONSCHUURMACHINE
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   Krachtig, veelzijdig en snel

De juiste schijf is afhankelijk van het type vloer de specifieke coating en het gewenste eindresultaat. 
Het verdiend aanbeveling om verschillende schijven te proberen om het beste resultaat te bereiken.
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KLEIN, LICHT & MAKKELIJK - VOOR OPPERVLAKKEN VAN 5 to 100 m2

• Machine is door 1 persoon te bedienen
• Machine is snel te monteren en demonteren en past in een 

normale   personenauto. 
• Hoog koppel door riem-aandrijving
• Zeer hoog schuurresultaat gegarandeerd. 1m2 in 2 minuten
• Bescherming tegen overbelasting dmv een optische voltmeter 

zichtbaar voor gebruiker. 
• Thermische beveiliging tegen overbelasting
• Soft-start elektronica
• Afzonderlijke koelventilator voor de motor
• Elastisch gedempte ophanging van de schuurschijf voor 

trillingvrij schuren
• Magnetische bevestiging van de schuurschijven voor makkelijk

 wisselen.
• Doordacht: machine is ergonomisch, inklapbaar en door 

één man te vervoeren.
• Compact design met transporthandgrepen.
• Machine heeft een optimale gewichtsverdeling. 
• Eenvoudig uitlijnen van de machine d.m.v. een waterpas
• Robuuste velcro afdichting rond de machine om stofvrij te slijpen.
• Efficiënte afzuiging door 2 afzuigpunten 
• Tot 1 cm van de muur slijpen 
• Grote rubberen transportwielen van 200mm

OMSCHRIJVING

 Optioneel gewicht 
10 kg staal

Art.-Nr. 10813700030001
beschikbaar als 

accessoire

Motor: 2,4 kW/230 V

Toerental: 2,200 rpm

Gewicht (kg): 35 kg

Diameter schuurschijf (mm): Ø300x22,23

Lengte stroomkabel (m): 10

Optimaal vloeroppervlak: (m²): 5 to 100 

Vibratie (m²): 0,27

Geluid (dB): 59

FGR 500 BETONSCHUURMACHINE Art. Nr. 10813700030000

TECHNISCHE INFORMATIE 

VOOR HET BEWERKEN VAN VLOEREN

GESCHIKTE SCHIJVEN PER TOEPASSING

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142003002201
Beton Cement dekvloer

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142403002201
Epoxy coating lijmresten

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142503002201
Dekvloeren harde coatings

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142203002201
Dekvloeren flexibele coatings

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142303002201
Lijmlagen op harde ondergronden

• Beton en dekvloeren
• PU coatings
• Epoxy en 2 componenten coatings
• Bitumen (alleen onder temperaturen van 15

graden en kouder (Bitumen)

TOEPASSINGSGEBIED

PKR
 

RAP
    

PCD
 

+ 31(0)10 484 00 00 WWW.ZBMROTTERDAM.NL + 31(0)10 484 00 00 WWW.ZBMROTTERDAM.NL



Pottumstraat 25
3088 GP Rotterdam  
THE NETHERLANDS

Tel. +31(0)10-4840000
Info@zbmrotterdam.nl
www.zbmrotterdam.nl 18058  ZBM-ROTTERDAM SCHALKX

+ 31(0)10 484 00 00 WWW.ZBMROTTERDAM.NL

CGR 510
Art.-Nr. 10813700010000
incl. betonschaaf en koffer

CGR 520
Art.-Nr. 10813700020000
incl. betonschaaf en koffer

CGR 510 CGR 520
Nominaal vermogen (W): 1.550 1.700

Variabel toerental (tpm): 2.000 – 7.600 8.500

Koppel (Nm): 5 6

Gewicht zonder kabel (kg): 4,1 5,6

Kabel lengte (m): 4 4

Schijfdiameter (mm): 125 125

TECHNISCHE INFORMATIE 

RENOVATIE BETONSLIJPERS VOOR HOEKEN EN RANDEN

Profi-Set CGR 520
Inclusief premium betonschaaf 125 mm 
en stevige metalen koffer

Profi-Set CGR 510
Inclusief premium betonschaaf 125 mm 
en stevige metalen koffer

DETAIL:

Handzame betonslijpmachines met het grootste vermogen in 
deze klasse.

Toerentallen specifiek voor het gebruik van betonschaven.

Machines hebben een hoog koppel.

Afzuigkap kan openklappen om tegen een rand aan te schuren.

Slijtvaste afzuigkap met automatische hoogteaanpassing.

Geen nivellering van de afzuigkap en geen vervanging van de 
borstelring meer nodig!

Inclusief premium betonschaaf 125 mm voor universeel gebruik 
op beton en dekvloer.

Volledig opgeborgen in een stevige metalen koffer.

Van de CGR520 kan de achterhandgreep in 3 posities worden 
gedraaid. (ideaal voor rechts- en linkshandigen).


