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NOWOŚĆ CMT11

SZYBKA
BLOKADA

PROFESJONALNE MULTIFUNKCYJNE
URZĄDZENIE OSCYLACYJNE
szlifowanie | cięcie | żłobienie | ścieranie











MOC

ZASILANIE

ZAKRES OBROTÓW

POZIOM WIBRACJI

WAGA

300 W

220 / 230V

11.000 ~ 21.000 RPM

19,7 m/s2 - K = 1,5 m/s2

1,2 Kg

CZĘŚCI W ZESTAWIE:

ergonomiczny uchwyt

multifunkcyjne urządzenie oscylacyjne

skuteczny zestaw odpylający

ZMAKSYMALIZUJ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ:
Uchwyt ze stali nierdzewnej

Trudnościeralna powłoka

Wzmocnione mocowanie narzędzia

Chroni narzędzie przed korozją i rdzą, gwarantuje precyzyjną
pracę i optymalne przeniesienie ruchu oscylacyjnego.

Chroni ostrze przed rdzą i korozją.

Redukuje wibracje, gwarantuje większą kontrolę
i precyzyjne cięcie.

Stal narzędziowa węglowa

Bimetal z 8% dodatkiem
kobaltu

Bimetal z 8% dodatkiem kobaltu, pokryty
azotkiem tytanu

Ostrza węglikowe
HM

Do cięcia drewna i tworzyw
sztucznych.

Do cięcia metalu, gwoździ
i tworzyw sztucznych.

Idealny do pracy z drewnem, płytą wiórową,
tworzywami sztucznymi, blachą, rurami miedzianymi
i aluminiowymi oraz profilami. Specjalna powłoka
azotku tytanu wydłuża żywotność o 30%.

Idealny do pracy z drewnem, gwoździami
i wkrętami, płytami gipsowo-kartonowymi
tworzywami sztucznymi, blachą, miedzią,
aluminum i stalą nierdzewną

Tarnik pokryty nasypem
z węglika spiekanego

Tarnik pokryty nasypem
diamentowym

Trójkątna perforowana stopa
szlifierska 93 mm

Do płytek, płyt gipsowo-kartonowych, betonu porowatego
i podobnych materiałów budowlanych. Szeroki zakres zastosowań:
usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia
w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym
(ukrywanie kabli i rur).

Do płytek, płyt gipsowo-kartonowych, betonu porowatego
i podobnych materiałów budowlanych. Szeroki zakres zastosowań:
usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia
w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym
(ukrywanie kabli i rur). Dzięki zastosowaniu nasypu diamentowego
zwiększono żywotność i wydajność narzędzia.

System szybkiej wymiany
materiału ściernego Velcro®.
Idealne szlifowanie większości
materiałów dzięki szerokiej gamie
papierów ściernych.

PEŁNA OFERTA OSTRZY DOSTĘPNA W KATALOGU CMT 2016

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

KUPUJĄC JAKOŚĆ OSZCZĘDZASZ!

Dystrybutor:

www.cmttools.pl

Informacje zawarte w niniejszej reklamie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
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