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Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser vejledningen, 
inden du tager maskinen i brug.

Teknisk information Scan Combiflex 45

Motor :

Effekt 1,5 kw
Mærkestrøm 8,7 A
Spænding 230V 1-fase
Omdrejningstal 1430 /min.
Frekvens 50 Hz

Vægt:

Slibeenhed 60 kg
Håndtag 20 kg

Slibedata

Slibebredde 45 cm
Diameter slibeskive 15 cm
Slibetryk (segment) 1,56 kg/cm2
Omdrejningstal slibeskive 950 /min

Andet:

CE-mærkning

Anvendelsesområder:

Små til mellemstore flader og rum.

Maskinens arbejdsfunktion:

Slibeskiverne roterer modsat den store skive.
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Start af maskinen

1. Tilslut elledningen – 230V 1-fase

2. Vip maskinen bagover, så slibeskiven ikke længere rører gulvet.

3. Tryk på den grønne knap – og maskinen starter. (Den røde knap 
stopper maskinen).

Sikkerhedsforskrifter

1. Følgende sikkerhedsudstyr bør anvendes: høreværn, 
sikkerhedssko, åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.

2. Maskinen skal tilsluttes en støvsuger.

3. Husk at holde elledningen væk fra værktøjsskiven.

OBS – Når du vipper maskinen bagover i forbindelse med
værktøjsskift osv., kan maskinen, hvis du er uagtsom, vippe 
fremover igen pga. maskinens tyngdepunkt.
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Håndtering

Gulvslibemaskinen skal normalt transporteres med afmonteret håndtag.
Afmonter maskinens elledning på håndtaget.
De to møtrikker på håndtaget skal løsnes med den medfølgende 
specialnøgle.
Maskinen vejer 60 kg (uden håndtag).

Slibeskiverne udskiftes ved at vippe maskinen med bagover og løsne de 
9 bolte.

OBS: Når du vipper maskinen bagover i forbindelse med
værktøjsskift osv., kan maskinen, hvis du er uagtsom, vippe 
fremover igen pga. maskinens tyngdepunkt!

Kontroller underlagets beskaffenhed med hensyn til skruer, bolte osv., 
inden du tager maskinen i brug. Disse skal fjernes for at undgå skader 
på slibeskiverne.

Rengøring – vedligeholdelse

Inden rengøring eller vedligeholdelse af maskinen skal denne kobles fra 
strømforsyningen.

Af hensyn til maskinens levetid er det vigtigt, at den rengøres efter større 
arbejdsopgaver.
Højtryksrensning kan ikke anbefales.

Maskinens skruer og møtrikker skal kontrolleres regelmæssigt.
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Fejlfinding

1. Kontroller netspændingen. Se de tekniske data.

2. Hvis maskinen ikke starter eller går meget trægt, kan årsagen 
være en defekt startkondensator.

3. Ved motorfejl kontaktes Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620  
Albertslund tlf. 7028 0000.

Produktliste

Artikelnr. Betegnelse

59501 Scan Combiflex 45, gulvslibemaskine

59502 Støvbeskyttelse, gummi SC45

59508 Diamantslibeskive 14/16 (M) SC45

59509 Monteringsskive til segment SC45

Diamantslibesegmenterne til maskinen ses på næste side.

For bestilling af tilbehør og reservedele kontakt:

Brdr. A & O Johansen,
Rørvang 3,
2620  Albertlund
Tlf.: 7028 0000.
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SLIBESEGMENTER TIL ERA 
SLIBEMASKINER

SEGMENTERNE FÅS MED 6 FORSKELLIGE HÅRDHEDSGRADER!

FARVE  KORN  HÅRDHED

SØLV 8/10 EKSTREM HÅRD (XX)
SØLV 8/10 EKSTRA HÅRD (X) 
SØLV 8/10 HÅRD (L)
SØLV 8/10 STANDARD (M) 
SØLV 8/10 BLØD (S)

SORT 14/16 EKSTREM HÅRD (XX)
SORT 14/16 EKSTRA HÅRD (X)
SORT 14/16 HÅRD (L)
SORT 14/16 STANDARD (M)
SORT 14/16 BLØD (S)
SORT 14/16 EKSTRA BLØD (SS)

BRUN 20/25 EKSTREM HÅRD (XX)
BRUN 20/25 EKSTRA HÅRD (X)
BRUN 20/25 HÅRD (L)
BRUN 20/25 STANDARD (M)
BRUN 20/25 BLØD (S)
BRUN 20/25 EKSTRA BLØD (SS) 

BLÅ 30/40 EKSTREM HÅRD (XX)
BLÅ 30/40 EKSTRA HÅRD (X)
BLÅ 30/40 HÅRD (L)
BLÅ 30/40 STANDARD (M)
BLÅ 30/40 BLØD (S)
BLÅ 30/40 EKSTRA BLØD (SS) 

GRØN 60/80 STANDARD (M)
MØRKERØD 100/200 STANDARD (M)
HVID 200/230 STANDARD (M)
LYSERØD 270/325 STANDARD (M)
LYSEGUL 400/500 STANDARD (M)
BEIGE 800 STANDARD (M)
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Garanti
Dette produkt fra Brdr. A & O Johansen har seks måneders garanti. Hvis 
produktet ikke fungerer tilfredsstillende i garantiperioden, sørger Brdr. A 
& O Johansen  for omkostningsfri reparation af produktet, så det igen 
kan anvendes formålsbestemt. I den forbindelse gælder følgende vilkår: 

1. Garantien gælder kun personer, som i garantiperioden ejer retten 
til udstyret.

2. Producentens tiltag begrænses til reparation af defekte dele eller 
udskiftning af disse efter producentens skøn.
Omkostninger og risici ved transport samt afmontering og 
montering af produktet/produkterne samt andre direkte eller 
indirekte omkostninger i forbindelse med den aktuelle reparation er 
ikke dækket af garantien.

3. Periodisk kontrol, justeringer, vedligeholdelse og ændringer er ikke 
dækket af garantien.

4. Brdr. A & O Johansen  hæfter ikke for eventuelle skader på 
slibeskiver eller tilsvarende udstyr.

5. Garantien gælder kun fejl i materialer og konstruktion og dækker 
ikke følgende:

A. Skader forårsaget ved ulykkestilfælde, uagtsomhed, ændringer, 
anvendelse af uoriginale reservedele og slibeværktøj eller forkert 
anvendelse og installation.

B. Skader forårsaget af lynnedslag, vand, brand, hærværk, forkert 
netspænding, forkert ventilation eller andet, som ligger uden for 
producentens indflydelse.

6. Brdr. A & O Johansen  forbeholder sig ret til at ændre 
konstruktionen eller foretage forbedringer uden pligt til at ændre 
tidligere fremstillede produkter.

7. Alle garantireparationer skal udføres af Brdr. A & O Johansen  eller 
et af Brdr. A & O Johansen  autoriseret værksted. Brdr. A & O 
Johansen  dækker ikke omkostninger for reparationer, som 
udføres af et uautoriseret værksted. Hvis en sådan reparation 
medfører beskadigelse af produktet, dækkes denne ikke af 
garantien.


