Innovatív termék

Rotációs ráspoly

ÚJ!!!

Univerzális szerszám sarokcsiszolókhoz
Normál ráspoly 2,0

Durva ráspoly 2,5

Ø 115 mm

Finom ráspoly 1,5

●fa●műanyag●gumi●szintetikus

Normál
ráspoly 2,0

Ø 125 mm

Feldolgozás:

gyanta●hungarocell●puha anyagok

Extra durva
ráspoly 6,0

Durva ráspoly 2,5

Finom ráspoly 1,5
Ipari kivitel: sz 000927900-001
A köv. normák kiválasztott
pontjai alapján tesztelt:

Made in
Croatia

EN 12413
EN 847-1
FIGYELEM!
Fémmegmunkálásra
nem alkalmas!

Bővebb információért
kérjük scannelje be a
QR-kódot okostelefonjával.
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Innovatív termék
EXPO 2017.

TOKIÓ - JAPÁN

MARS 2016.

INPEX 2014.

KUALA LUMPUR - MALAJZIA
IWIS 2011.

VARSÓ - LENGYELORSZÁG

- Rotációs ráspoly

PITTSBURGH - USA

PALEXPO 2009.

GENF - SVÁJC

KIE 2014.

KAOHSIUNG - TAJVAN

IIPNFG 2014.

KUALA LUMPUR - MALAJZIA

EURO INVENT 2014.

BIS 2013.

BUKAREST - ROMÁNIA

LONDON - ANGLIA

ASI 2009.

GENIUS-EUROPA 2009.

IENA 2008.

INOVA 2007.

CELJE - SZLOVÉNIA

BUDAPEST - MAGYARO.

NÜRNBERG - NÉMETO.

ZÁGRÁB - HORVÁTO.

Innovatív horvát termék, univerzális szerszám puha anyagok megmunkálására, csiszolására. A rotációs ráspoly
sarokcsiszolóra szerelésével könnyedén megmunkálhatóak részecske eltávolítással az olyan puha anyagok, mint
pl. fa, műanyag, gumi és hasonlók. Szerkezeténél fogva lehetősége van nagyobb mennyiségű forgács eltávolítására,
mint pl. csiszolótárcsával vagy csiszolópaprírral. Egyszerű telepítése és használata nem igényel speciális szakmai
ismereteket és készségeket.
Tehnikai állapota
Közismert szerszámoknak, amelyeket a sarokcsiszolóra lehet telepíteni, mint például a csiszolókorongok és csiszolópapír, vannak
bizonyos hátrányai. Puha anyagok megmunkálásakor, mint pl. fa vagy műanyag, a csiszolókorong, illetve csiszolópapír betelítődik, illetve
a forgács kitölti a csiszolókorong sarjai közötti teret, ami csökkenti a csiszolás hatását, növeli a szerszám és a munkadarab súrlódását,
ezáltal megnöveli a munkadarab felületének hőmérsékletét. A telített csiszolókorongok akadályozzák a további megmunkálást,
bekövetkezik az ún. felületi “égetés”. A munkadarab lágysága miatt a köszörű önélező tulajdonsága nem kerül előtérbe. Hasonló
probléma merül fel csiszolópapíros szerszám használatakor is, ahol az említetteken kívül, szerkezeténél fogva viszonylag gyorsan
következik be a szerszám kopása is.
A ROTÁCIÓS RÁSPOLY Célja: bővíteni a puha anyagokat megmunkáló
részecskeleválasztással működő szerszámok körét. Ez a szerszám lehetővé teszi a hatásosabb
megmunkálást az egységnyi idő alatt leválasztott részecskék mennyiségi szempontjából
a sarokcsiszoló ismert szerszámaihoz viszonyítva. A szerszám telepítése a sarokcsiszoló
tengelyére rászorítással történik eredeti rögzítőlemezzel és a köszörű anyacsavarával. A
köszörű szerszámának rotációjával 1.500-11.000 ford./perc keletkezik az anyag vágásához.
Előnyök
A “ROTÁCIÓS RÁSPOLY“-0,7 acéllemezből készült és termokémiailag feldolgozott.
A részecskék leválasztását a szerszám munkalapján elhelyezkedő kiemelkedő sarjak
végzik, amelyek egyben vágóélek is. Minden kiemelkedő sarj alatt van egy a leválasztott
részecskék eltávolítására szolgáló nyílás, amely megakadályozza a szerszám munkafelületének
feltöltődését és lehetővé teszi a folyamatos vágást.
Formák
A leválasztott részecske nagysága a szerszám munkafelületre gyakorolt nyomásától függ és
a kiemelkedő sarjak nagyságával korlátozott. A “ROTÁCIÓS RÁSPOLY“ munkafelületének
alakja ívelt formájú, ezért alkalmas sík és ferde felületek, élek, sugarak és hasonlók
megmunkálására.

Made in
Croatia

Használat előtt olvassa el a használati utasítást!
Forgalmazza:

Novotrading Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Származási hely: Horvátország
www.novotrading.hu
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