
får bedre oversikt over hva man gjør. 
VEGA er et skikkelig arbeidsjern som står for 

en støyt og som uten problemer høvler ned de 
mest ujevne kanter og skjøter. Selv gulv med mas-
ser av gammel lakk og maling er intet problem 
grunnet den kraftige motoren og den tidligere 

nevnte patent for luk-
ket drivremka mmer.  
VEGA er enkel å jus-
tere. Høydejustering 
gjøres på et øyeblikk 
og det geniale styre-
systemet for hjul-
broen gir alltid 100% 
korrekt innstilling. 
Håndtaket kan juste-
res opp og ned samt i 
sideplanet. Kraftige 
gummiholker gir et 
behagelig og sikkert 
grep.  
VEGA tilfredstiller i 
likhet med samtlige 

maskiner fra Künzle & Tasin de strengeste lover 
og regler for sikkerhet og arbeidsmiljø i hht. 
Norsk lov og EU's maskindirektiv. 

 

VEGA ble laget for å løse de problemer som tra-
disjonelle kantemaskiner alltid har hatt.  

Først og fremst det evige problem med skifting 
og justering av drivremmer. VEGA’s drivrem skal 
aldri etterjusteres og svært sjelden skiftes. Hem-
meligheten ligger i at remmen løper i et lukket 
rom hvor verken støv 
eller maling- og lakk-
rester kommer til. 
Remmen er av en 
svært kraftig type 
som ikke strekker 
seg. 

Støvavsug har 
også alltid vært et 
problem for kantema-
skiner. VEGA’s støv-
sugerenhet er langt 
mer effektiv enn det 
man vanligvis forbin-
der med kantemaski-
ner. Ved en avansert 
konstruksjon har man 
lykkes å “geare” opp viftens hastighet til det dob-
belte av motorhastigheten. Bedret støvavsug gir 
en vesentlig forbedring av arbeidsmiljøet for bru-
keren både av helsemessige årsaker og fordi man 
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K&T Modell Vega, Tekniske spesifikasjoner. 
Motor (Norsk versjon) 220V  50Htz 1.250W 

Slipetallerkenens rotasjonshastighet 3.000 rpm 

Slipetallerkenens dimensjon 178mm 

Justering av slipevinkel Trinnløst justèrbart 

Lager Evigvarende selvsmørende radial SKF lager 

Dimensjoner 275x370x370mm 

Vekt 15kg 

Standardutstyr Støvsekk, støvsekkbøyle, verktøysett, og norsk brukermanual. 


