
Uniwersalna ostrza ka do elektrod wolframowych firmy Scantool

Uniwersalna szlifierka do elektrod
wolframowych zosta a stworzona, aby
uczyni prac spawacza mo liwie
najprostsz i najbardziej efektywn . Jest to
nowo na rynku - maszyna zosta a
opatentowana. Pozwala znacznie skróci
czas szlifowania oraz zapewnia du wygod
pracy.

Maszyna posiada unikalny system
prowadzenia elektrody, dzi ki któremu
automatycznie centruje i ustawia si w
zale no ci od wielko ci elektrody. Bez
stosowania szerokich uchwytów oraz
dodatkowych narz dzi szlifierka ta ostrzy
elektrody w zakresie rednic Ø1,0-3,2 mm o
minimalnej d ugo ci 25mm.

Dwustronne tarcze diamentowe (D76)
wyd aj ywotno maszyny. Poza tym

system ustawiania elektrody powoduje, e tarcze zu ywaj si równomiernie na ca ej powierzchni.

Mocna budowa szlifierki redukuje liczb zu ywaj cych si cz ci do absolutnego minimum, jakim
tarcze cierne. Z kolei prostota konstrukcji podnosi niezawodno maszyny. Obudowa atwia

czyszczenie oraz minimalizuje potrzeby serwisowania i kontroli.

Prosta konstrukcja oraz atwy system ustawiania ta szlifowania sprawiaj , e obs uga maszyny
jest bardzo prosta. Ustawienia ta szlifowania (15-75º) dokonuje si za pomoc pokr cania rub
ustawiaj . Poprzez powolne obracanie uchwytem elektrody powodujemy jej przemieszczanie w przód
i dojazd do tarcz ciernej. Z kolei zwolnienie elektrody z uchwytu uzyskujemy na skutek lekkiego nacisku
na uchwyt. Elektroda jest wówczas gotowa do pracy.

Maszyna jest równie przyjazna rodowisku naturalnemu. Posiada system wychwytywania py ów,
który zapobiega rozprzestrzenianiu si ich w powietrzu. Szlifierka wa y 10,6 kg i jest atwa w transporcie
i przenoszeniu.

Dane techniczne:

Typ Uniwersalna szlifierka do elektrod Scantool
Nap d 220V/50Hz/125W/1,2A
Pr dko  obrotowa 2800 obr/min
Masa 10,65 kg
Tarcza cierna D76 – diamentowa
Zakres rednic pr tów wolframowych Ø1,0-3,2 mm
Zakres d ugo ci pr tów wolframowych 25-175 mm
Zakres k tów wierzcho kowych 26º-150º/13º-75º
Rura do pod czenia odci gu py ów Ø45 mm

Cena netto : 5500,00* PLN

*) Cena maszyny wolnostoj cej, bez postumentu pokazanego na zdj ciu

OROME
46-200 Kluczbork ul. Pu askiego 17, tel.: (77) 417 05 06 - 08, fax: (77) 544 93 23, tel. kom. 0 695 431 104

www.orome.pl e-mail: orome@orome.pl

http://www.orome.pl
mailto:orome@orome.pl

