JEPSON Buizenschuurder & Polijstmachine 760/40
•
•
•
•
•
•

Toepasselijk voor het grof slijpen tot spiegel
polijsten
Hoge efficiëntie motor met variabele fullwave
feedback
Elektronische toerentalregeling voor zachte
start
Hoge stabiele schijven maken een
nauwkeurige controle van de schuurbanden
Zonder gereedschap wissel van de
schuurmiddelen
De grote rondlopende hoek maakt eenvoudig
en snel voorbereiden en afwerken van de
buis constructies (bijv. Leuningen)

Technische gegevens
Motorvermogen
Spanning
Toerental

1.200 W
230V/50Hz
1.600 ~ 3.200 rpm

Oppervlak snelheden
Max. bandlengte
Max. bandbreedte
Netto gewicht

3 ~ 12 m/s
760 mm
40 mm
3,4 kg

Toebehoren inbegrepen
Beschrijving
JEPSON Buizenschuurder 760/40
- Geleverd in kunststofkoffer met
toebehoren
1.

Kunststoffkoffer
572 x 362 x 238 mm

2.

Schuurbanden:
• 80 (40 x 760 mm) elk een stuk
• 100 (40 x 760 mm) elk een stuk
• 120 (40 x 760 mm) elk een stuk

3.

Oppervlak polijstband
40 x 760 mm

Art.-Nr.
495050

Zie pagina 2 voor optionele toebehoren
PRESTATIES
BETROUWBAARHEID
KOSTENEFFECTIVITEIT
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Toebehoren voor JEPSON Buizenschuurder & Polijstmachine 760/40
High Performance Zirconia Schuurbanden
Beschrijving:
Katoen / polyester drager met additieven, zirkonium schuurkorrel, dubbele
hars, gesloten structuur.
Belangrijkste toepassingen en voordelen:
Extreem lange levensduur en zeer efficiënte verwijdering. Grove korrels zijn
geschikt voor grof voorbewerken van staal en gietijzer.
Ook geschikt voor natte applicatie.
Aanbevolen toepassingen:
Slijpen en reinigen van werkstukken, verwijderen van verf, afvlakking van
kleine oppervlakten, slijpen van buizen en innerlijke oppervlakten van
gaten, ontbramen, verwijderen van kleine en grote lassen, laspunten en
calamine.
Geschikte materialen:
Mild en gelegeerd staal, roestvrij staal, aluminium, non-ferro metalen,
gietijzer en legeringen.

Beschrijving zoals boven
Schuurbanden 40 x 760mm - P080
Schuurbanden 40 x 760mm - P100
Schuurbanden 40 x 760mm - P120

Inhoud
10 Stuk
10 Stuk
10 Stuk

Art.-Nr.
495WS080
495WS100
495WS120

Polijstbanden X-Flex voor Oppervlakten
Dit materiaal is uniek op de markt. Dank de bijzondere structuur is het zeer
flexibel en voorkomt het loskomen van het polijstmateriaal van het
draagmateriaal.
Ideaal om met smalle banden te werken, het is eenvoudig en maakt daarom
ook het gebruik op zeer compacte machines mogelijk.

Beschrijving zoals boven
X-Flex - Bruin 40 x 760 mm - grof
X-Flex - Rood 40 x 760 mm - middel
X-Flex - Blauw 40 x 760 mm - zeer fijn

PRESTATIES
BETROUWBAARHEID
KOSTENEFFECTIVITEIT

Inhoud
20 Stuk
20 Stuk
20 Stuk

Art.-Nr.
495WS103
495WS104
495WS105
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