Artikel nr.

3M25124

3M28508

3M28366

Type aanduiding

Pneumatische haakse slijpmachine

Elite pneumatische excentrische
schuurmachine

Powervijl pneumatische bandschuurmachine

Omschrijving

3M™ Pneumatische Mini Haakse
Slijpmachines zitten boordevol ergonomische
comfortfuncties en zijn de ideale keuze voor
kleinschalige schuur- en ontbraamwerken en
voor het voorbereiden van schilderwerken en
het reinigen van gelaste verbindingen.

Onze 3M™ Elite Excentrisch Roterende
Schuurmachines met Centrale Stofafzuiging
leveren uur na uur professionele en stofvrije
prestaties en een finish zonder sporen - ook
in industriële omgevingen met hoge
productiecijfers, waar het stof moet worden
afgezogen.

Nauwkeurig uitgebalanceerde motor
ondersteunt licht schuren en ontbramen.

Nauwkeurig uitgebalanceerde stalen
gereedschappen en krachtige met lucht
aangedreven motoren draaien soepel en met
Lichtgewicht, met een krachtige 0,6 pk motor.
minder trillingen en zijn daardoor de ideale
keuze voor industriële omgevingen waar
hoge productieaantallen worden gehaald.

Lichtgewicht, compact ontwerp en grip met
Verbeterde duurzaamheid, ergonomie en
3M™ Gripping Materiaal zorgt voor minder
geluidsniveau zorgen voor een maximaal
trillingen en lawaai en meer gebruikscomfort. comfort en controle voor langdurig gebruik.
De ergonomische schuurkop onder 97
graden vermindert de polsbelasting t.o.v. de
modellen onder 90 graden.
De dubbele bevestigingsmethode laat zowel
een directe montage toe als montage op
uitgaande as (bijgeleverd).
Toerental in t/m
20.000
Druk
6 bar
Motor HP (W)
0,5 (372)
Vermogen
pneumatisch
Draadafmeting
1/4"
Afmeting
diameter 50 mm schijf
Bruto prijs excl. BTW
678,45

Pneumatisch vermogen overtreft de
capaciteiten van standaard elektrische
schuurmachines, waardoor het apparaat
urenlang kan worden gebruikt.
Aluminium body en composiet behuizing
minimaliseren kans op defect en nood voor
herstel.

Veelzijdige schuurmachine voor het schuren,
het finishen, het polijsten of het ontbramen. In
combinatie met het uitgebreide assortiment
3M schuurbanden en accessoires vormt deze
machine de oplossing voor een brede waaier
aan toepassingen.

360° roteerbare schuurarm en 360°
roteerbaar handvat.

Gemakkelijke bandwissel dankzij innovatief
deksel.

Robuuste composiet behuizing.

pneumatisch

22.000
6 bar
0.60 (450)
pneumatisch

diameter 150 mm
313,49

breedte 13mm
455,77

3M Powerfile contactarmen
t.b.v. Elite pneumatische
bandschuurmachine.
Bruto prijs
excl. BTW

Voorraad

Standaard

34,09

v

28369

Plat

35,02

v

28370

Voor hoeken en profielen T2

32,01

v

28371

Standaard dik

38,44

v

28372

Voor hoeken en profielen T3

41,17

v

28373

Voor hoeken en profielen met
contactschoen

47,31

v

28374

Gebogen

31,93

v

28375

Groot contactwiel vrije band

77,76

v

28376

Verlengstuk

21,40

v

Artikel nummer

Beschrijving

28368

Afbeelding

