
Alle specificaties zijn algemeen van aard en zijn niet bedoeld voor specifieke gebruiksdoeleinden. General Equipment Company behoudt het recht om veranderingen en/of verbeteringen aan te brengen
ten aanzien van ontwerp, techniek of specificaties en om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de productie stop te zetten. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor

gebruik. Raadpleeg ook OSHA 2207 en/of actuele revisies hiervan voor specifieke informatie over veiligheid. Alle genoemde namen zijn eigendom van de rechthebbende eigenaren.

De 240 Series grondboor is de eerste manuele eenmans grondboor die is uitgerust met een viertaktmotor. Nu hoeft u geen olie
met benzine meer te mengen en heeft u dus ook geen aparte jerrycans meer nodig. Vieze uitlaatrook behoort tot het verleden,
omdat de motor van Honda voldoet aan de huidige EPA emissievoorwaarden. De 240H is uitgerust met professionele functies
waardoor de grondboor uitermate geschikt is voor zowel aannemers als particulieren. De grondboor kan een gat boren van wel
8 inch (203 mm) diameter breed in verschillende soorten grond en is uitgerust met extra grote kogellagers, met hitte behandelde
assen en nauwkeurig machinaal gesneden tandwielen, die zo ontworpen zijn dat de grondboor een lange levensduur heeft en
een hoog R.O.I. De unieke Comfort-Zone™ handgrepen zorgen voor maximale kracht terwijl de effecten van terugslag en
vermoeidheid worden verminderd. Voor gebruik in combinatie met de 2135 Series grondboren en boorverlengstukken.

MANUEEL
Grondboormachine

240H Eenmans grondboor

KENMERKEN SPECIFICATIONS

• Metalen

centrifugaalkoppeling

• Accurate

tandwielaandrijving 

• Comfort-Zone™

handgrepen

• Magura® gashendel

(draaigas)

Motor: 1.3 HP (1000 W) Honda GX35, 4-takt

Startmotor: handbediening

Brandstof: loodvrije benzine

Aandrijving: volledig afgedicht, tandwiel, oliesmering

Maximaal leverbaar koppel: 51ft lbs (64. N.m)

Nominaal toerental: 166 rotaties per minuut (rpm), onbelast

Boorhouder: 1 inch (25.4 mm) rond

Boorcapaciteit in diameters: 2 inch (51 mm) tot 8 inch (203 mm)

Standaard graafdiepte: 30 inch (762 mm)

Boorverlengstuk: 15 inch (381 mm), buisvormig

Gewicht: (zonder boor) 27 lbs (12 kg)


