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J900

norm SAE J1349

M900

M900 - Låg vikt & fällbart handtag
M1200 - Extra kraftigt & fällbart handtag

Serierna Master 900 & Master 1200 har en fantastisk balans, 
förbättrad användbarhet och du kan välja bred eller small 
ram, rakt eller fällbart handtag vilket ger entreprenörer en 
idealisk maskin för bostadsbyggen så väl som allmänna 
byggarbeten. Den större Master 1200 är konstruerad 
för höghastighetsglättning upp till 180 r.p.m med en HD 
växellåda och Paclite patenterat drivsystem.

PACLITE “Get a grip on the best”. Vår nya avvibrerade 
handtagsdesign minskar dramatiskt vibrationen som 
överförs till operatören. Dess handtag som är inställbara i 
höjd ökar operatörskomforten och minskar ansträngningen 
under en åttatimmarsdag.

Den nya glättaren J900 är en budgetversion med rakt 
(ej fällbart) handtag och centrifugalkoppling.

Egenskaper och fördelar

- Handtaget är ergonomiskt utformat med alla manöver-
reglage lättåtkomliga för operatören från förarplatsen.

- Styrstången med funktionen «död mans grepp», en säker-
hetsanordning och kan nås från alla lägen på handtaget.

- Varvtalet väljs med en omkopplare på handtaget.
- Ändring av bladvinkeln utförs med det runda justerdo-

net på handtaget. Bladen är vändbara för dubbel livs-
längd.

- Glättaren är försedd med två bärhandtag för manuella 
lyft.

- M900 & M1200 med kromad ram.
- Glättarbladen är utbytbara mellan M900-J-900.

M900 - J900 - M1200 - "The trowel best seller''

Kod Master900 J900 Master1200
Modell M900 Honda J900 Honda M1200 Honda

Arbetsvikt (kg) 75 75 113

Utfällt handtag (mm) 1305 x 992 1305 x 992 1408 x 1200

Mått B x H x D (mm) 992 x 781 x 2013 992 x 781 x 2013 1206 x 1008 x 2130

Glättningsdiameter (mm) 925 925 1170 

Antal blad 4 4 4

Glättningshastighet (rpm) 65-131 65-131 65-131

Motor Honda GX160 Honda GX160 Honda GX270

Hk effekt (kW) 5,5 (4) 5,5 (4) 6,7 (4)

Motorvarv (rpm) 3000 3000 3000 

Bränsletank (l)  3,6  3,6 6 

Förbrukning (l/h) 1 1 1,8

Handtag Fällbart Rakt ej fällbart Fällbart

Koppling Centrifugal
(eller manuell i alternativ)

Centrifugal Manual

Paclite tillverkar egna växellådor 
som är de bästa i branschen med 

två års garanti.

J900 - ekonomisk modell rakt 
handtag

Fällbart handtag kompa,kt modell Säkerhetskontakt

Stort gasreglage


