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Elektro-Feinwerkzeuge. Echte Einhandgeräte. Mit Gehäusekopf 
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Universaalne tööriist peentööks. Täpne ja vaikne.

Kiirvahetuspadruniga. Valmistatud Euroopas.

Puurimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, poleerimiseks, 

puhastamiseks, nikerdamiseks ja graveerimiseks.

Maksimaalpöörete 22 000 p/min sujuv vähendamine kuni 
pööreteni 5000 p/min. Täiselektrooniline astmeteta pöörete 
arvu reguleerimine tagab praktiliselt püsiva pöördemomendi 
ka isegi madalatel pööretel, mis võimaldab teostada mikro-
puurimist, puhastamist ja poleerimist. Spindel pöörleb 
täppiskuullaagril. Ülestõstmiseks kasutatakse lukustusnuppu. 
20 mm läbimõõduga muhv sobib paigaldamiseks MICROMOTi 
puurpinkidele ja pingikruustangidele.
Masinale on paigaldatud balansseeritud, madala mürata-
semega, vastupidav alalisvoolumootor. Stabiilne korpus on 
valmistatud klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST, haardepiir-
konnas pehmem kate. Komplekti kuulub 43 kvaliteetset tööri-
ista vastupidavas plastkarbis.

Tehnilised andmed: 230 V. 5.000 – 16 000 p/min. 100 W. Pikkus 
200 mm. Mass 450 g. Isolatsiooniklass 2. Võtmeta padruniga 0,3 – 
3,2 mm otsakute jaoks.

Nr 28 472  

Täppistrell-lihvmasin FBS 240/E. 

Tugevus seisneb rahulikkuses !

Stabiilne korpus on 
valmistatud klaaskiuga 

tugevdatud POLÜAMIIDIST, 
haardepiirkonnas 

pehmem kate.

Komplekti kuulub 43 kõrgekvaliteedilist puuriotsakut 

ja lõiketera vastupidavas polüpropüleenkarbis.

Märkus:

Uue 37 mm läbimõõduga ja vaid 270 g kaaluva ülisaleda 
MICROMOT 230/E leiate leheküljelt 

Märkus. 

Trellile FBS 240/E võib paigaldada ka lisatarvikute 
hulka kuuluvad MICROMOTi teraspadrunid (vt lk 24).

Selle märgiga tähistatud artikli kohta on meie veebilehel 
www.proxxon.com video kasutamisest. Vaadakn !
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Mitme aastakümne vältel oleme tootnud Weckeris/Luksemburgis kvaliteetseid 
elektrilisi täppistööriistu süsteemi MICROMOT tarbeks.

Praktiline:

Aku tasane otsakaas võimaldab 
elektritööriistu ka püsti asetada.

Aku kiirlaadur LG/A2

Laeb PROXXONi liitiumioonaku Li/A2 
vaid ühe tunniga. Laaduril on sisseehi-
tatud temperatuuriseire. Valgusdiood: 
kollane = laadimine, roheline = laetud.
Tehnilised andmed:

Sisend 100 – 240 V, 50/60 Hz. Väljund 
12,6 V, 2 A. Mass ligikaudu 340 g. 
Nr 29 880 

Laetav liitiumioonaku Li/A2 

Mõeldud kõikide meie MICROMOTI 
akutoitel elektritööriistade pikaajali-
seks ja vastupidavaks tööks. Sisseehi-
tatud temperatuuriseirega ohutu töö 
tagamiseks.
Tehnilised andmed:

Pinge 10,8 V. Mahutavus 2,6 Ah. Pik-
kus 85 mm. Mass 180 g. 
Nr 29 896 

Kvaliteetne 2,6 Ah mahutavusega 10,8 V liitium-ioonaku tagab maksimaalse jõudluse.

Valualumiiniumist ülekandepea. Klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST korpusel 
on pehmetest osadest käepidemeala.

Kõik tööriistad on sujuvalt muudetava pöörlemiskiirusega ning 
neil on eriliselt tasakaalustatud, jõulised, vaiksed ja pikaealised 
alalisvoolumootorid.

Kõik akutoitega elektritööriistade komplektid on pakendatud turvaliselt praktilisse 
meeldiva välimusega ja ülivastupidavasse kvaliteetsest polüpropüleenist tööriista-
kohvrisse. Kohvri sisu nimekiri on toodud selle küljele paigaldatud tootesildil.



Euroopas valmistatud akutoitega tööriistad. Võimas vahend käsitöös ja

piisab vähemalt 30-minutiliseks töötamiseks, isegi täisvõimsusel. Nii ka

Terase, värviliste metallide, klaasi, keraamika, puidu ja plasti 

töötlemiseks. Lõikamiseks, karestamiseks ja lihvimiseks. 
Kaasas korundlihvketas (teralisus 60), lamell-lihvketas (teralisus 
100) ja tugevdatud lõikeketas. Komplektis on liitium-ioonaku
Li/A2 (10,8 V) ja kiirakulaadur LG/A2.
Tehnilised andmed:

10,8 V. 5.000 – 23 000 p/min. Ø 50 mm kettad 10 mm avaga. Pikkus 
320 mm. Mass ligikaudu 800 g (koos akuga).
Nr 29 815 

Akutoitega pikakaelaline nurklihvmasin LHW/A 

Väikeste avade lihvimiseks, vormide, pindade, raadiuste viimist-

lemiseks, täppisosade soonimiseks, faasimiseks ja kraatide ee-

maldamiseks.

Pead saab nupule vajutamisel pöörata 60° ulatuses. Tolmuimuri ad-
apteriga ühendatav imiliitmik tagab puhta töökeskkonna. Kaasas 4 
lihvlinti (teralisusega 80 ja 180, mõlemat 2 tk). Komplektis on liitium-
ioonaku Li/A2 (10,8 V) ja kiirakulaadur LG/A2.
Tehnilised andmed: 10,8 V. Lihvlint 10 x 330 mm (kasutatav lihvimisa-
la 10 x 110 mm). Lihvimiskiirus 200 – 700 m/min. Pikkus 380 mm. Mass 
ligikaudu 900 g (koos akuga).
Nr 29 810 

Akutoitega lintlihvmasin BS/A  
Samasugune vasakul kirjeldatuga, koos 4 lihvlindiga, kuid ilma aku ja 
kiirakulaadurita. Pakendatud kartongkarpi.
Nr 29 812 

Akutoitega lintlihvmasin BS/A 

Märkus:

Tarvikud kõikidele akutoitega tööriistadele leiate analoogiliste võrgu-
toitega tööriistade lehekülgedelt (6–13).

Meie spetsiaalses akutoitega tööriistade brošüüris (saadaval saksa kee-
les NO 95 138 ja inglise keeles NO 95 295) on kirjeldatud kõiki akutoite-
ga mudeleid ja nendega sobivaid tarvikuid. Küsige endale üks eksem-
plar.

Kaasaskantav versioon juba tunnustatud võrgutoitega tööriistast 

suurema paindlikkuse tagamiseks poleerimisel, puhastamisel, 

rooste eemaldamisel ja lõppviimistluse tegemiseks pärast lakkimist.  
Paljude tarvikutega: kummist takjakinnitusega alusketas, poleerimis-
käsn (keskmise kõvadusega), lambavillast poleerimisketas, poleeri-
misvilt metallide ja mitteraudmetallide jaoks (keskmise kõvadusega), 
12 lihvketast (teralisus 2000) ja poleerimisemulsioon NIGRIN (75 ml), 
samuti mikrokiudlapp. Komplektis on liitium-ioonaku Li/A2 (10,8 V) ja 
kiirakulaadur LG/A2.
Tehnilised andmed: 10,8 V alalispinge. Spindli pöörlemiskiirus 1.100 – 
2.800 p/min. Pikkus 305 mm. Mass 950 g (koos akuga).
Nr 29 820 

Akutoitega nurklihvmasin WP/A
Kaasas vasakul kirjeldatud tarvikud, kuid ilma aku ja kiirakulaadurita. 
Pakendatud kartongkarpi.

Nr 29 822 

Akutoitega nurklihvmasin WP/A

Akutoitega pikakaelaline nurklihvmasin LHW/A 
Samasugune vasakul kirjeldatud tööriistaga, komplektis samuti loet-
letud tarvikud, kuid ilma aku ja kiirakulaadurita. Pakendatud kartong-
karpi.
Nr 29 817 



a tööstuses esinevate probleemide lahendamiseks: Aku ühest laadimiskorrast 

aua ei suuda töötada ükski teine selle klassi akutööriist !

Puurimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, poleerimiseks, puhasta-

miseks, lõikamiseks, graveerimiseks ja signeerimiseks.

Kaherealine kuullaager, täpne lihvitud terasest spindel ja kuus kolme-
pakilist MICROMOT terasest tsangpadrunit (1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 ja 3,2 mm) 
tagavad täpse tsentreerituse. Otsakud ja lõikurid pöörlevad veatult. 
MICROMOT 20 mm ümbrisvõruga kinnitamiseks trellistatiivile ja hori-
sontaalsele statiivile. Komplektis 34 otsakut ja lõikurit (vaadake joonist 
IBS/E, lk 6). Komplektis on liitium-ioonaku Li/A2 (10,8 V) ja kiirakulaadur 
LG/A2.
Tehnilised andmed: 
10,8 V. 7.000 – 23 000 p/min. Pikkus 270 mm. Mass ligikaudu 700 g (koos 
akuga).
Nr 29 800 

Akutoitel professionaalne trell-lihvmasin IBS/A 
Samasugune vasakul kirjeldatuga, koos 6 MICROMOTI terasest tsangpad-
runiga, kuid ilma akuta, kiirakulaadurita, otsakuteta ja lõikuriteta. Paken-
datud kartongkarpi.
Nr 29 802 

Akutoitel professionaalne trell-lihvmasin IBS/A 

Akutoitega lintlihvmasin torudele RBS/A

Suurepärase kvaliteediga pind, ei vaja käsitsi ülelihvimist. Samuti 

ideaalne margiga VA konstruktsiooniteraste ja toruliitmike tööt-

lemiseks. Pead saab nupule vajutamisel kallutada kuni 60°. Imiühen-
dus koos tolmuimeja adapteriga tagab puhta töötamise. Kaasas 4 lih-
vimislinti (2 teralisusega 80, 2 teralisusega 180) ja 2 läikeviimistluslinti. 
Komplektis on liitium-ioonaku Li/A2 (10,8 V) ja kiirakulaadur LG/A2.
Tehnilised andmed:  10,8 V alalispinge. Lihvimislint 10 × 330 mm. Lih-
vitava pinna suurus ligikaudu 10 × 50 mm ja 10 × 70 mm. Lindi liikumi-
skiirus 200 – 700 m/min. Mass ligikaudu 900 g (koos akuga).
Nr  29 830 

Akutoitega lintlihvmasin torudele RBS/A
Samasugune vasakul kirjeldatuga, koos tarvikutega, kuid ilma aku ja 
kiirakulaadurita. Pakendatud kartongkarpi. 
Nr 29 832 

Akutoitega silinderlihvmasin WAS/A

Pinna täppis-lõppviimistluseks isegi kitsastes oludes. Terase, 

mitteraudmetallide ja eelkõige roostevaba terase lihvimiseks, 

karestamiseks, läikeviimistluseks ja ka puhastamiseks.

Kompaktne silindriline poleerrull (Ø 50 × 30 mm). Läikeviimistlusrul-
liga „medium“ ning üks silindriline poleerrull teralisusega 120 ja üks 
teralisusega 240. Komplektis on liitium-ioonaku Li/A2 (10,8 V) ja kiira-
kulaadur LG/A2.
Tehnilised andmed: 10,8 V alalispinge Silindriline poleerrull läikevii-
mistluseks ja lihvimiseks Ø 50 mm, laius 30 mm. Spindli pöörlemiskii-
rus 1.100 – 2.800 p/min. Pikkus 305 mm. Mass ligikaudu 1.000 g (koos 
akuga).
Nr 29 825 

Akutoitega silinderlihvmasin WAS/A
Samasugune vasakul kirjeldatuga, koos tarvikutega, kuid ilma aku ja 
kiirakulaadurita. Pakendatud kartongkarpi.

Nr 29 827 

Vahetuslint läikeviimistluseks lintlihvmasinale RBS/A

Rebimiskindlal tekstiilpõhjal. Metalli, mitteraudmetallide ja eelkõige 
roostevaba terase lihvimiseks ja läikeviimistluseks. 10 × 330 mm.

Nr  28 576    peeneteraline 4 tükki 
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3 2

1

Märkus.

MICROMOTi teraspadrunid on karastatud ja seetõttu püsivalt vetru-
vad.       Need padrunid säilitavad oma täpsuse isegi pärast pikaajalist 
kasutamist (neid ei saa võrrelda karastamata, neljalõheliste, messingist 
ja alumiiniumist valmistatud padrunitega). Kolmelõhelist padrunit on 
märksa keerulisem valmistada kui neljalõhelist,      
kuid see tagab vastupidavama 
pinna.        See on eriti oluline väikese 
läbimõõduga varte puhul. 
Vt samuti lk 24.

Seda kõrgete pööretega, balansseeritud, madala müratasemega 
alalisvoolumootorit iseloomustab pöörete täiselektrooniline 
astmeteta reguleerimine. Terasspindel pöörleb kuullaagril. Kom-

plekti kuuluvad kuus suure 
kontsentr i l ise  täpsusega 
MICROMOTi puuripadrun-
it (1, 1,5, 2, 2,4, 3 ja 3,2 mm) 
ning lukustusmutter. Stabiilne 

valualumiiniumist ülekandepea koos MICROMOTi 20 mm kaelusega 
võimaldab monteerimist trellistatiivi ja horisontaalsesse statiivi. 
Tugev klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST korpus. Tarnitakse 
kindlas plastkohvris koos 34 otsaku ja lõikuriga.
Tehnilised andmed:

230 V. 5.000 – 23 000 p/min. 100 W. Pikkus 230 mm. Mass 500 g. 
Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 481   

 

Tööstusliku kvaliteediga 34 puuriotsakut ja lõiketera, 
kõik varred läbimõõduga 2,35 mm. 

Komplekti kuulub kuus kolmelõhelist teraspadrunit 
mõõdus 1 kuni 3,2 mm (vt lk 24).

• Puurimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, poleerimiseks, puhastamiseks,  
 lõikamiseks, nikerdamiseks, graveerimiseks ja signeerimiseks.

• Täppismehaanikutele, mudeliehitajatele, juveliiridele, 
 optikutele, kunstnikele ja elektroonikahuvilistele.

Professinaalne trell-lihvmasin IBS/E

Elektrilised täppistööriistad valualumiiniumist ülekandepeaga.

Valmistatud Euroopas.

Kuullaagril pöörlev terasspindel. 
Lukustusnupp lõiketera kiireks 
vahetamiseks.

Vaikne, võimas 100 W mootor, 
pöörete täiselektrooniline 
astmeteta reguleerimine vahemi-
kus 5.000 kuni 22 000 p/min.

Kompromissitu kvaliteet: 
isolatsiooniklass 2.

Valualumiiniumist voolujooneline 
ülekandepea laagrite täpseks paigaldamiseks 
ja optimaalse stabiilsuse tagamiseks.

Äärmiselt suur kontsentriline täpsus (maksimaalne kõrvalekalle 3/100 mm). 

Puuriotsakud ja lõiketerad kõrvalekaldeta.

Märkus:

Igasuguste töölaual teostatavate tööde korral 
soovitame kasutada meie elektrivõrku ühendatavaid 

tööriistu. Need on kerged, hõlpsasti käsitsetavad 
(lühemad) ja piiramatu tööajaga.

Kõik kujutatud tööriistad tarnitakse kvaliteetses polüpropüleenist 
hoiukohvris. Kvaliteetsest PP-st hoiukohver. Ilusa kujuga, väga tugev 
ja piisavalt suur, et masin pärast töö tegemist kiiresti kohvrisse tagasi 

panna. Küljel asuv kleebis näitab, mis on kohvri sees.

1

2
3
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MICROMOTi karastatud terasest puuripa-
drunid (1, 1,5, 2, 2,4, 3 ja 3,2 mm).

Tehnilised andmed: 
230 V, 100 W, 3.000 – 15 000 p/min.
Pikkus 270 mm. Mass 550 g. Isolatsiooniklass 2.

Nr 28 492  

Mugavalt paigutatud plastkarpi.
Kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist valmistatud turvalises, 
atraktiivses ja äärmiselt vastupidavas hoiukarbis, vt kirjeldust 
vasakul.
Tehnilised andmed: 
230 V. 100 W. 5.000 – 22 000 p/min. Pikkus 300 mm. Mass 630 g. 
Isolatsiooniklass 2.

Nr 28 485  

Mitmel kuullaagril töötavad ülekanded tugevas, valualumii-

niumist ülekandepeas. 
Sobib ka varraste sirgeks läbilõikamiseks. Balansseeritud, või-
mas, vaikne ja töökindel alalisvoolumootor. Pöörete arvu astme-
teta reguleerimine (täiselektroonika). Põhikorpus on valmistatud 
klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST. Kõrgekvaliteedilisest 
polüpropüleenist valmistatud turvalises, atraktiivses ja äärmiselt 
vastupidavas hoiukarbis, vt kirjeldust vasakul.

 

Trell-frees LWB/E, pika kaelaga, suundtöötlemiseks

MICROMOTi täppistööriistade süda 230 V jaoks !

Valualumiiniumist ülekandepea, spindlikael 75 mm. Nõnda on see 
ideaalne siselihvimiseks ning uuretes ja kanalites kasutamiseks. Kahe-
realine kuullaager. Lihvitud terasest spindel koos fikseerimisnupuga 
lõikeinstrumentide kiireks vahetamiseks. Spetsiaalne balansseeritud 
alalisvoolumootor, võimas, vaikne ja pika 
kasutuseaga. Suure ulatusega elektrooniline 
pöörlemissageduse regulaator. Tugev klaaskiu-
ga tugevdatud POLÜAMIIDIST korpus. MICRO-
MOTi puuripadrunid (1, 1,5, 2, 2,4, 3 ja 3,2 mm). 

Suhteliselt kallim spetsiaalne püsimagnettehnoloogiaga 

alalisvoolumootor. 

Oma suuruse kohta teeb püsimagnettehnoloogia kasutamine selle väga võimsaks, vaikseks 
ja mootorit saab kasutada pikka aega. Tänu suurele efektiivsusele vajab see mootor 
pistikupesast sama efektiivvõimsuse saavutamiseks märksa vähem energiat kui teised 
tavaliselt kasutatavad mootorid.

Muidugi oli nende mootorite kasutuselevõtmisel meie esmane huvi valmistada üliefektiivseid 
väikseid, peeni tööriistu. Väljapaistev voolutarbe ja efektiivvõimsuse suhe aitab märgatavalt 
kaasa ka energia säästmisele, kaitstes seeläbi ka meie keskkonda.

 

Langhals -Bohrschleifer LBS/E
Tarnes sisaldub pöörlevate otsakute 

ja lõiketerade hoiustamiseks 
mõeldud hoidik.
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LHW ja LHW/A tarvikud

 

Ületamatu universaalsus tänu pikale ja kitsale valualumiiniumist 

ülekandepeale. Valmistatud Euroopas.

Terase, värviliste metallide, klaasi, keraamika, puidu ja plasti 

töötlemiseks. Lõikamiseks, töötlemiseks, lihvimiseks, täppispolee-
rimiseks, peenpoleerimiseks ja puidust väljalõikamiseks. Balans-
seeritud, võimas, vaikne ja töökindel alalisvoolumootor. Tugev 
põhikorpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST. 
Komplekti kuuluvad korundlihvketas (karedus 60), lamell-lihvketas 
(karedus 100) ja tugevdatud lõikeketas.

 

Pika kaelaga nurklihvmasin LHW

Polüpropüleenist valmistatud turvalises, atraktiivses ja äärmiselt 
vastupidavas hoiukarbis.
Tehnilised andmed:

230 V. 100 W. 15 000 p/min. Lihvketta läbimõõt 50 mm, ava 10 mm.
Pikkus 270 mm. Mass 550 g. Seiskumisaeg vähem kui 1 sekund. 
Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 547   

Korundabrasiivketas 

Kasutatakse terase ja värviliste metallide puhastamiseks 
kidadest ja roostest, lihvimiseks ning teritamiseks. Ø 50 mm.
Nr 28 585              karedus 60    

Ränikarbiidist abrasiivkettad 

Kasutatakse kõvade materjalide, nagu klaas, kivi, kera-
amika ja isegi karastatud teras, töötlemiseks. Ø 50 mm.
Nr 28 587              karedus 60   

Korundikihiga lamell-lihvketas

Karastatud malmi, malmi, roostevaba terase, värviliste 
metallide, puidu ja plasti lihvimiseks. Madal kulumis-
kindlus. Ø 50 mm.
Nr 28 590              karedus 100   

Korundlõikeketas 

Kangast tugevdusega, 50 x 1 x 10 mm. Terase, värviliste 
metallide, plasti ja puidu lõikamiseks. Ø 50 mm.
Nr 28 155                5 tükki  

Alusketas  

Isekleepuv, kasutamiseks koos korundlihvketaste ja 
lihvvildiga. Ø 50 mm.
Nr 28 548     1 tükk    

Korundlihvkettad 

Isekleepuvad, kasutatakse tasastel ja kumeratel pinda-
del. Ø 50 mm.
Nr 28 549            karedus   80 12 tükki    

Nr 28 550            karedus 150 12 tükki    

    

Lihvvilt  

Isekleepuv, kasutatakse terase, roostevaba terase ja 
värviliste metallide puhastamiseks, matistamiseks ning 
lihvimiseks. Kasutatakse ka värvikihi eemaldamiseks. 
Ø 50 mm.
Nr 28 554             keskmine  5 tükki   

Nr 28 555             peen  5 tükki   

Volframkarbiidist raspel, metallist kidadega, 

nurklihvmasina LHW jaoks

Puidu, plasti ja klaaskiust tugevdusega 
esemete modelleerimiseks, puhasta-
miseks ja tasandamiseks. Pingutuste-
vaba, lihtne ja täpne käsitsemine. Ei 
sobi metalli töötlemiseks!

Nr 29 050  

Kvaliteetsest PP-st hoiukohver. Ilusa kujuga, 
väga tugev ja piisavalt suur, et masin pärast töö tegemist 
kiiresti kohvrisse tagasi panna. Küljel asuv kleebis näitab, 

mis on kohvri sees.
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Tikksaag STS/E

Vormide viimistlemiseks, tappimiseks, peenpoleerimiseks 

(siledad pinnad). Ka metallide puhastamiseks kidadest, värvikihi 

eemaldamiseks ja peenviimistlemiseks. Valualumiiniumist ülekan-
depea tagab suure stabiilsuse, 
kuullaagrid on paigaldatud 
täpselt. Põhikorpus on valmi-
statud klaaskiuga tugevdatud 
POLÜAMIIDIST. Pöörete arv on 
sujuvalt reguleeritav (täiselek-
troonika). Lihvpea pöörleb 60°. 

Komplekti kuuluvad 2 linti karedusega 80 ja 2 linti karedusega 180. 
Kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist valmistatud turvalises ja 
atraktiivses hoiukarbis, vt kirjeldust vasakul.

12 V
3 VA

3 VA

döjfkdgj sdgbjdsgj döfjdkgfjk

dlfida dlg,dlg d  dgfdl fg 
12 VA 12 VA 12 VA

12 V
3 VA

3 VA

döjfkdgj sdgbjdsgj döfjdkgfjk

dlfida dlg,dlg d  dgfdl fg 
12 VA 12 VA 12 VA

 

Kompaktne konstruktsioon, suur pöördemoment, vastupidav ja 

erakordselt universaalne.Valualumiiniumist ülekandepeaga. 

Valmistatud Euroopas.

Rebimiskindlal tekstiilpõhjal korund. Mustmetalli, värviliste metallide, 
puidu ja plasti efektiivseks lihvimiseks. 10 x 330 mm.
Nr 28 583 karedus   80                  5 tükki  

Nr 28 582 karedus 120                  5 tükki    

Nr 28 581 karedus 180                  5 tükki  

Täpselt sama, mis eelmine, kuid täiendavalt silikoonkarbiidist kidad 
klaasi ja keraamika lihvimiseks ning kraatidest puhastamiseks. Sobib 
ka messingi, terase ja malmi lihvimiseks.
Nr 28 579 karedu 180                  5 tükki  

 

Lintlihvmasin BS/E

Seade on fantastiliselt suure tootlikkuse ja 

täpsusega. Stabiilne valutsingist ülekandepea 
sobitub ideaalselt. Korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud 
POLÜAMIIDIST. Balansseeritud, madala müratasemega, vastupi-
dav alalisvoolumootor. Täiselektrooniline pöörete arvu astmeteta 
reguleerimine. Tald reguleeritav nurgasaagimiseks kuni 45° alla. 
Ideaalne järskude kõverate väljasaagimiseks puidust (paksusega 
kuni 12 mm), trükkplaatidest (paksusega kuni 5 mm) ja värvilistest 
metallidest (paksusega kuni 3 mm). Komplekti kuuluvad 4 erineva 
sammupikkusega saelehte puidu, plasti ja metalli lõikamiseks. 
Kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist valmistatud turvalises ja 
atraktiivses hoiukarbis, vt kirjeldust vasakul.
Tehnilised andmed: 230 V. 80 W. Töökiirus 2.000 – 4.500 võnget 
minutis. Pikkus 230 mm. Mass 700 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 530   

Eriterasest valmistatud tikksaelehed

Hambasamm 1,06 mm, eraldiseisvad lihvitud hambad. Leht- ja okas-
puidu, vineeri, klaaskiuga tugevdatud plaatide ning pehmete plastide 
töötlemiseks. Sobib seadmetele STS/E ja STS 12/E.
Nr 28 054     Pakendis 2 tükki  

Kiirlõiketerasest tikksaelehed

Hambasamm 1,5 mm, eraldiseisvad lihvitud hambad. Mustmetallide, 
värviliste metallide, alumiiniumi ja pehmemate sulamite, klaaskiu, 
pleksiklaasi ning isolatsioonimaterjalide lõikamiseks. Sobib seadmetele 
STS/E ja STS 12/E.
Nr 28 056     Pakendis 2 tükki  

 

Märkus.

12 V tikksae STS 12/E kirjeldust 
vt lk 18.

Vahetuslindid lintlihvmasinatele BS/E ja BS/A

Tehnilised andmed: 
230 V. 80 W. Lindi mõõdud 10 x 330 mm (kasulik lihvimisala 10 
x 110 mm). Lindi pöörlemiskiirus 225 – 450 p/min. Pikkus 350 mm. 
Mass 650 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 536    

Nii BS/E kui ka BS/A (lk 3) pead 

saab pöörata 60° ulatuses.
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Kõrglegeeritud eriterasest sukelsaelehed 

lihvmasinale OZI/E
Täisnurksete väljalõigete täppislõikamiseks. 
Luugiavade ja akende sisselõikamiseks laeva- ja 
lennukimudelitesse. Lõikab puitu, vineeri, plasti ja 
alumiiniumit. Maksimaalne sukelsügavus 16 mm.
Nr 28 897    Saetera laius    8 mm  

Nr 28 898    Saetera laius  14 mm  

Täisnurksete siseavade täpseks 
väljalõikamiseks pakume nüüd 

kiirlõiketerasest terasid 
lõikelaiusega 8 ja 14 mm.

Ainulaadse võnkliikumise tõttu sobib ideaalselt ka lõikamiseks juhtudel, 

kus ei ole võimalik kasutada pöörlevaid saekettaid. Valmistatud Euroopas.

 

Deltalihvmasin OZI/E

Väike, kuid tõhus: pindade lihvimiseks väga kitsastes kohtades. 

Takjakinnitus võimaldab lihvpaberi kiiret vahetamist. 

Võnkliikumine tagab seadme vaikse töö ning võimaldab juurdekuulu-
vate tarvikutega ka lõikamist ja sisselõigete tegemist. Vaheta otsakud 
ja lõika. Pöörlemiskiiruse sujuv reguleerimine võimaldab iga materjali 
jaoks valida õige kiiruse. Spetsiaalne, tasakaalustatud, väikese müra-
tasemega, pika tööeaga alalisvoolumootor. Ülekandepea on liikuvate 
osade täpseks ja kindlaks toetamiseks valmistatud valutsingist. Põhi-
korpus on klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST. 
Komplektis on lihvpadjad teralisusega 80, 150 ja 240, kõiki 10 tükki 
ja kõrglegeeritud eriterasest HSS-saeleht 
(laius 14 mm) nelikantsisselõigete tege-
miseks puit-, plast- ja alumiiniumdetai-
lidesse. Atraktiivses hoiukastis, vt paremal olevat kirjeldust.

Tehnilised andmed: 

230 V. 80 W. Pöörete arv lihvimisel 5.000 – 12 000 p/min. Pikkus 
230 mm. Mass 550 g. Isolatsiooniklass 2. 
Nr 28 520   

 

Eriti vastupidavad korundpadjakesed (alumiini-
umoksiid). Täidetud spetsiaalsete täiteteradega 
enneaegse ummistumise vältimiseks. Kinnitatud 
spetsiaalsele aluspaberile. Isekleepuvad. 
Nr 28 891  karedus       80     25 tk 
Nr 28 893  karedus     150     25 tk  

Nr 28 895  karedus     240     25 tk  

Lihvpadjakesed lihvmasinale OZI/E

Teemantlõikeketas lihvmasinale OZI/E
Kasutatakse samamoodi kui kõrglegeeritud 
eriterasest ülalkirjeldatud lõikeketast. Marmori, 
telliskivide, kuivkrohvi ja paljude teiste materja-
lide lõikamiseks.
Nr 28 902           Ø 65 mm   

Kõrglegeeritud eriterasest HSS-lõikeketas 

lihvmasinale OZI/E
Lõikab metalli, puitu, GRP-d (klaaskiuga tugev-
datud plasti), plasti, kipskrohvi ja paljusid teisi 
materjale. Segmentidega disain tagab täpse töö 
ka nurkades.
Nr 28 900   Ø 65 mm 160 hammast  

Lintlihvmasin BBS/S. 

 

Tänu võnkeliikumisele ei teki vibratsiooni 
ega tagasilööki. Võimalik paigaldada 

ka lõikekettaid!

Lihvmasinaga OZI/E saab lõigata 
sealt, kus pöörleva saekettaga 

enam ei saa (antud juhul 
kiirlõiketerasest segmenteeritud 

lõikekettaga
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Lihvrull lihvmasinatele WAS/E ja WAS/A 

Siledate pindade puhastamiseks, lihvimiseks ja 
sealt liigse materjali eemaldamiseks. Tavalisest 
korundist valmistatud lamellrattad on elastsed ja 
järgivad täpselt töödeldava detaili kuju.
Ø 50 mm, laius 30 mm.

Nr 28 561 teralisus    80       2 tükki  

Nr 28 562 teralisus 120       2 tükki  

Nr 28 563 teralisus 240       2 tükki  

Jõuallikaks on võimas, vaikne ja töökindel spetsiaalne alalis-

voolumootor. Vasakule joondatud lihvlint võimaldab lihvimist ka 
nurkades. Rullikute täppisreguleerimine hoiab ära lindi külgsuunas 
mahatulemise. Lihvlintide lihtne vahetamine ilma tööriistadeta, sest 
rullikutel on survevedrud. Korpus on valmistatud klaaskiuga tugevda-
tud POLÜAMIIDIST. Komplektis lihvlindid 
teralisusega 150 ja 240, mõlemat viis 
tükki. Peale selle statsionaarset kasutamist 
võimaldav kinnitusklamber. Atraktiivses 
hoiukastis, vt paremal olevat kirjeldust.

Tehnilised andmed: 

230 V. 150 W. Lihvlint 40 x 260 mm. Lihvpind 60 x 40 mm, 
lindi liikumiskiirus 160 m/min. Pikkus 175 mm. Mass 1.200 g. Isolatsi-
ooniklass 2.                                                       
Nr 28 526  

Silinderlihvmasin WAS/E

Terasest, mitteraudmetallidest ja roostevabast terasest pindade 

lihvimiseks. 

Lihvimiseks, karestamiseks, läikeviimistluseks, aga ka puhastamiseks. 
Kompaktse silindrilise poleerrulliga (Ø 50 × 30 mm). Spetsiaalne tasakaa-
lustatud alalisvoolumootor, mille pöörlemiskiirus on sujuvalt reguleeritav 
materjalile sobiva režiimi valimiseks, püsiv pöörlemiskiirus isegi suure 
lihvimissurve korral. Valualumiiniumist valmistatud ülekandepea, põhi-
korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST. Läikevi-
imistlusrulliga „medium“ ning üks silindriline poleerrull teralisusega 120 
ja üks teralisusega 240. Kvaliteetses alltoodud kirjeldusele vastavas kastis. 
Tehnilised andmed:

230 V. 100 W. Spindli pöörlemiskiirus 800 – 2.800 p/min. Pikkus 
270 mm. Mass 900 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 560  

 

Kõrgekvaliteediliset korundist (alumiiniumoksiid) 

valmistatud lihvlindid.
Kinnitatud eriti vastupidavale alusma-
terjalile. Mustmetalli, värviliste metal-
lide, puidu ja plasti lihvimiseks. 40 x 
260 mm.

Nr 28 922         karedus   80    5 tk    

Nr 28 924         karedus 150    5 tk    

Nr 28 928         karedus 240    5 tk    

Kompaktne, väga kerge masin liigse materjali eemaldamiseks hämmastavalt suure kiirusega !

Pinna ideaalseks täppis-lõppviimistluseks. Kompaktne silindriline poleer-

rull 50 × 30 mm ja valualumiiniumist ülekandepea. Valmistatud Euroopas.

Läikviimistlusrull (fliis) lihvmasinatele WAS/E ja WAS/A

Metalli, mitteraudmetallide ja eelkõige roostevaba terase puhastami-
seks, matistamiseks ja läikeviimistluseks.
Ø 50 mm, laius 30 mm.

Nr 28 565    keskmine      2 tükki  

Kõik kujutatud tööriistad tarnitakse kvaliteetses polüpropüleenist 
hoiukohvris. Kvaliteetsest PP-st hoiukohver. Ilusa kujuga, väga tugev 
ja piisavalt suur, et masin pärast töö tegemist kiiresti kohvrisse tagasi 
panna. Küljel asuv kleebis näitab, mis on kohvri sees.
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Varulõiketerade komplektid MSG-i jaoks

Bimetallist superkvaliteet (toodetud 
Jaapanis). Põhiteras (põhimaterjal) on 
seotud eriti tugeva volframterasega. 
Teraotsad on ükshaaval käsitsi terita-
tud. Komplektis on üks suur ja üks väike 
V-kujuline tera, üks kaarja servaga, üks 
lame sirge serva ja ümara servaga tera.

Nr 28 572                                     

 

Märkus:

Volframkarbiidist raspel sobib ideaalselt 
puidunikerdajatele ja seda kasutatakse koos 
pika kaelaga nurklihvmasinatega LHW ja LHW/A. 
Vaadake lehekülge 8.

Profileeritud lihvkivi

Eelpool nimetatud lõiketerade jaoks. 
Eelprofileeritud. Puhas õlikivi teravaks 
lõikeks.

Nr 28 578       100 x 63 x 15 mm      

Tisleritele, mudelite valmistajatele ja puidunikerdajatele. 

Valualumiiniumist ülekandepeaga. Valmistatud Euroopas.

Mootoriga graveerimisseade MSG

 

Väljalõikamiseks kõikidest puuliikidest. Mööbli restaureerimiseks. 

Antiikesemete restaureerimiseks. Linoollõigeteks ja värvi täpseks 

eemaldamiseks.

Sobib ka kipsi töötlemiseks. Balansseeritud, madala müratase-
mega ja eriti vastupidav alalisvoolumootor. Valualumiiniumist 
ülekandepea. Põhikorpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud 
POLÜAMIIDIST. Komplekti kuuluvad kolm bimetallist kõrgekvali-

teedilist jaapani lõikenuga (U-kujuline, V-kujuline ja lame lõiketera). 
Polüpropüleenist valmistatud atraktiivses ja äärmiselt vastupidavas 
hoiukarbis.
Tehnilised andmed:

230 V. 50 W. Töökiirus 11 000 p/min. Pikkus 230 mm. Mass 680 g. 
Isolatsiooniklass 2.  
Nr 28 644  

Seadme juurde kuuluvad kolm bimetallist 
(käsitsi teritatud) jaapani lõiketera.

Kõik kujutatud tööriistad tarnitakse kvaliteetses polüpropüleenist 
hoiukohvris. Kvaliteetsest PP-st hoiukohver. Ilusa kujuga, väga tugev 
ja piisavalt suur, et masin pärast töö tegemist kiiresti kohvrisse tagasi 

panna. Küljel asuv kleebis näitab, mis on kohvri sees.
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Professionaalne komplekt lõpplihvimiseks ja 

poleerimiseks. Sisaldab 80 mm pikendusvarrast 

ja 30 mm aluspatja (kiireks takjakinnituseks).

Poleerkäsnad professionaalseks kasutamiseks
Poleerimisemulsiooni pealekandmiseks värvitud ja 
metallpindadele koos järgneva poleerimisega. 
 Ø 50 × 25 mm.
Nr 29 092     2 tükki    Pehme (must)  

Nr 29 094     2 tükki    Keskmine (kollane)  

Nr 29 096     2 tükki    Tugev (valge)  

Täiusliku pinna saamiseks isegi kitsastes kohtades: tühjade pindade 

viimistlemiseks, puhastamiseks, rooste eemaldamiseks, lakkimis-

järgseks viimistluseks. 

Spetsiaalne balansseeritud mootor, võimas, vaikne ja pika kasutusajaga. 
Vaikne planetaarülekanne valualumiiniumist korpuses ning kiiruse sujuv juhti-
mine (täiselektrooniline) väikese ja püsiva kiiruse saavutamiseks isegi tugeva kok-
kupuutesurve korral.
Põhikorpus klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST, pehmete detailidega. Hoitakse 
kaitstult stiilses kvaliteetsest polüpropüleenist kohvris koos originaalvarustusega 
koheseks kasutamiseks. Kummist takjakinnitusega alusketas, poleerimiskäsn (keskmiselt 
kõva), lambavillast poleerimisketas, poleerimisvilt metallide ja värviliste metallide 
jaoks (keskmiselt kõva), 12 lihvketast K 2000 ja poleerimisemulsioon NIGRIN (75 ml),  
samuti mikrokiudlapp.
Tehnilised andmed:

230 V. 100 W. 800 – 2800 p/min. Pikkus 270 mm. Mass 720 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 660  

 

 

Pakitud hoiukohvrisse, milles on 
lai valik originaalvarustust 

koheseks kasutamiseks.

Kummist alusketas
Kasutamiseks poleerimiskäsna, lambavillast poleeri-
misketta, viltketta, lihvketaste ja lihvimisfliisiga. 
Ø 50 mm.

Nr 28 548     1 tükk  

Pöörlemiskiiruse sujuv elektrooniline reguleerimine väikese ja püsiva 

pöörlemiskiiruse tagamiseks isegi tugeva lihvimissurve korral. 

Valmistatud Euroopas.

Poleerija WP/E

Ülipeeneteralised lihvkettad
Karborundist. Värvile lõppviimistluse andmiseks või laki 
jooksukohtade ja lisandite eemaldamiseks.
Ø 50 mm.

 Nr 28 667 12 tükki teralisus    400  

Nr 28 668 12 tükki  teralisus  1.000   

Nr 28 670 12 tükki teralisus  2.000  

Lambavillast poleerimisketas
Kvaliteetsest tihedast lambavillast kriimustuskindlate 
värvide poleerimiseks. . 
Ø 50 mm.
Nr 28 664     2 tükki  

Tarvikud nurklihvmasinatele WP/E ja WP/A. Sobiv koos originaalaluspadjaga 

(Ø 50 mm). Kõik kiire takjakinnitusega.

Parandustöödeks ja töötamiseks kitsastes oludes, 
näiteks mootorrataste ja velgede juures, autosa-
longis ja mootoriruumis. 80 mm pikendusvarras 
võimaldab ligipääsu ka sügaval paiknevatele prob-
leemsetele piirkondadele. Peale pikendusvarda ja 
30 mm vahtmaterjalist alusplaadi kuuluvad tarne-
komplekti lainelise servaga lihvkettad teralisusega 
1.000 ja 2.500, mõlemaid 12 tk, samuti üks kõva, 
üks keskmise kõvadusega ja üks pehme kooniline 
poleerkäsn.
Nr 29 070       

Poleerimisvilt, keskmiselt kõva
Metallide (nt roostevaba terase, messingi, vase) 
poleerimiseks. . 
Ø 50 mm.

Nr 28 666      2 tükki  
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Lihvitud, kuullaagritel spindel. Kvaliteetsed MICROMOTi terastsangid: 
ka kõige peenemate varte korralikuks kinnitamiseks ilma otsakute ja 
lõikurite lõtku või vibratsioonita Spindli saab tööriistade vahetamiseks 
nupuvajutusega lukustada. Standardne 
20 mm kaelus MICROMOTi trellistatii-
vide ja horisontaalsete statiivide jaoks. 
Kaasas terastsangid (üks igast mõõ-
dust: 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 ja 3,2 mm).
Tehnilised andmed:

230 V. 80 W. 6.000 – 22 000 p/min. Mass 270 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 440  

 

37 mm läbimõõdu ja vaid 270 grammiga pakub see omas 

klassis ületamatut käsitsemismugavust !

MICROMOT 230/E

 

Puurimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, poleerimiseks, harjami-

seks, lõikamiseks ja graveerimiseks. Eriti sale korpus (klaas-

kiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST) koos pehme osaga haar-

depiirkonnas võimaldab seadet käsitseda kahe sõrmega 

(pliiatsihaardes).

Balansseeritud spetsiaalne alalisvoolumootor. Vaikne ja eriti pika 
kasutusajaga. Maksimaalset pöörlemiskiirust 22 000 p/min saab 
täiselektrooniliselt sujuvalt vähendada kuni 6.000 p/min. Annab 
väikeste kiiruste korral peaaegu sama pöördemomendi. See on eriti 
oluline mikropuurimise, harjamise ja poleerimise korral.

Pildil kujutatud professi-
onaalne trell-lihvmasin 
IBS/E ei kuulu tarnekom-
plekti.

Märkus:

Kõrglegeeritud eriterasest 
HSS-puiduprofiilfreesid on toodud lk 35.

Standardse 20 mm kaelusega MICROMOTi seadmete jaoks. 

Süviste lõikamiseks, soonte ja servade freesimiseks.

Ükskõik kas rööpkäigupiirikuga (suurim ulatus 150 mm) või ringi-
kujuliseks freesimiseks kas tsentreerimistihvtiga (100 - 400 mm) 

või vaba käega. Valualumiiniu-
mist, tasaseks freesitud toetu-
spinnaga. Eelvalitava käiguga 
reguleeritav sügavuspiirik. 
Ideaalne ka puurisuunajana 
ümarate detailide korral, suu-
namisplaadi prisma abil.

Nr 28 566  

Freesialus OFV
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MICRO-Cutter MIC

 

MICRO-Cutter MIC-i varulõiketera
Vedruterasest (tugevus 55 HRC). Hambad 
ristamisi ja puhtalt teritatud. 23 x 0,3 mm, 
ava 2,6 mm.
Nr 28 652  

Ette nähtud puidu, plastide, kiudtugevdatud plasti, paberi, kartongi, kilede ja samalaad-

sete materjalide lõikamiseks. Lõikekanali laius 0,5 mm.

Klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST korpus. Karastatud terasest ülekandemehhanism. MIC 
võimaldab tooriku pinna sisse „sukelduda” (nt väljalõigete tegemiseks). Lõikeketta kaitse nihkub 
lõikamise ajal automaatselt üles. Kaasas kruvikeeraja saeketta vahetamiseks.
Tehnilised andmed:

230 V. 40 W. 20 000 p/min. Maksimaalne lõikesügavus 4 mm. 
Lõikelaius 0,5 mm. Mass umbes 300 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 650                                             

Nurklõikuri MICRO MIC teemantkattega 

lõikeketas.
Avauste lõikamiseks. Ette nähtud portselani, 
keraamika, plastide, kiudtugevdatud plastide 
ja trükkplaatide lõikamiseks.
23 × 0,6 mm. Teljeava läbimõõt 2,6 mm.

          Nr 28 654  

Pikk, kitsas ja kerge: võimas spetsiaalne alalisvoolumootor tagab 

suure lõikejõudluse. Valmistatud Euroopas.

Peene tolmu paberfilter tolmuimejale 

CW-matic 
Täiendavaks filtreerimiseks. Tuleb vedeliku i
memisel ära võtta.
Nr 27 494      5 tükki   

Kurdfilter tolmuimejale CW-matic 
Polüpropüleenist. Võib puhastada nii kuivalt kui ka 
märjalt.
Nr 27 492      1 tükk  

Nutikas lahendus puhta töökeskkonna saavutamiseks: otseühendusega 25 – 2.000 W 

elektritööriistade jaoks. Tolmuimeja töötab niikaua, kuni masin töötab. Väljalülitumise 

viitaeg on viis sekundit pärast elektritööriista väljalülitamist.

Sujuv töötamine ja suur imemisvõime. Suur käsitsi pestav ja puhastatav polüpropüleenist val-
mistatud laineline filter. Lisaks peen paberfilter tolmu püüdmiseks (ei ole selle funktsiooni jaoks 
hädavajalik). Mahuti tühjendamiseks on seadme kaas mootoriosast lihtsalt eemaldatav. Puhu-
mise kasutamiseks ühendage imivoolik ümber. Sobib ka maha valgunud vedelike eemaldami-
seks. Varustatud 3,5 m vaakumvooliku, 2-osalise alumiiniumist vaakumtoru (98 cm), põranda-
otsaku, harjasotsaku, praootsaku ja ühendusotsakuga kõikide vastavalt varustatud PROXXONi 
seadmete ühendamiseks. Sisaldab käepärast imiühenduse hoidikut (vt kirjeldust vasakul). Varu-
statud kuue peentolmu paberfiltriga.
Tehnilised andmed:

230 V. 1.100 W. Ühendus elektritööriistadele võimsusega 25 – 2.000 W. Mahuti 18 l. 5 m 
ühenduskaabliga.
                                                          Nr 27 490  

Kompaktne CW-maticu tööpingi tolmuimeja

Tarnekoosseisu kuulub käepärane otsaku hoidik. 

Tolmuimeja vooliku hoidmiseks sisestage hoidiku 
20 mm üleminek universaalhoidikusse UHZ (lk 22) või kinnitage hoidiku 
rihm mõne toe ümber.
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Uus MICROMOT 60. Miljon korda proovitud ja katsetatud tööriista 4. 

põlvkond. Valmistatud Euroopas. Kvaliteetterasest tsangpadrunitega.

Puurimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, poleerimiseks, karestamiseks, lõikamiseks ja graveerimiseks. 
Terase, väärismetallide, klaasi, keraamiliste materjalide, plastide ja vääriskivide töötlemiseks.

Ohutu väikese tööpingega. Seetõttu sobib töötamiseks jahutusvedeliku kasutamisel 
(märglihvimine ja -lõikamine).

 

 

 

Standardne 20 mm kaelusvõru 
võimaldab kasutamist koos 
trellistatiivide ja 
universaalhoidikuga.

Sujuv tagasisidega pöörlemiskiiruse 
reguleerimine. Mootori suur võimsus 
ka väikestel pöörlemiskiirustel.

Tugev korpus klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST. 
Pehmest materjalist osaga haardepiirkonnas.

Tänu 35 mm läbimõõdule ja kergusele (230 g) pakub see omas klassis ületamatut käsitsemismugavust. Tasakaalustatud mootor käitab kergelt 
kuullaagritega spindlit, tulemus on töötamisel sujuv pöörlemine ja meeldiv heli. Kvaliteetsed terasest MICROMOT tsangpuuripadrunid tagavad isegi 
kõige peenemate sabadega puuride või freeside täpse ja lõtku- või vibratsioonivaba kinnituse.

Kaitseseadis MICROMOT-i 20 mm standardse 

ühendusega käsitööriistadele

Saelehtede, lõikeketaste, freeside, lihvimisotsakute, traatharjade 
ja poleerimisinstrumentidega töötamiseks. Kasutatava tööriista 
suurim läbimõõt 22 mm. Lihtne paigaldada.

Nr 28 944  

Frees-trell MICROMOT 60/E

Sujuv elektrooniline pöörlemiskiiruse reguleerimine ja mootori suur 
võimsus ka väikestel pöörlemiskiirustel. Kaasas on kuus terasest 
MICROMOTI tsangpadrunit (üks igast mõõdust: 1 - 1,5 – 2 -  2,4 - 3 ja 
3,2 mm).
Tehnilised andmed: 

Alalispinge 12 – 18 V. 40 W. 5.000 – 20 000 p/min. Pikkus 220 mm. 
Mass 230 g.
Nr 28 510   

Frees-trell MICROMOT 60

Pöörlemissageduse elektroonilise juhtimiseta (alaliselt 20 000 

p/min). Muud tehnilised andmed ja kujundus on samasugused nagu 
ülalnimetatud mudelil MICROMOT 60/E.

Nr 28 500   

UUS

UUS

Märkus.

MICROMOTi teraspadrunid on karastatud ja seetõttu püsivalt vetru-
vad.       Need padrunid säilitavad oma täpsuse isegi pärast pikaajalist 
kasutamist (neid ei saa võrrelda karastamata, neljalõheliste, messingist 
ja alumiiniumist valmistatud padrunitega). Kolmelõhelist padrunit on 
märksa keerulisem valmistada kui neljalõhelist,      
kuid see tagab vastupidavama 
pinna.        See on eriti oluline väikese 
läbimõõduga varte puhul. 
Vt samuti lk 24.

1

2
3
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MICROMOTi trell/lihvmasin 60/E (kirjeldus on vasakul). Komplekti kuulub 34 tööstusliku kvaliteediga 

otsakut ja lõikenuga.

1 teemantlihvotsak, 1 peenfrees, 0,5 ja 1 mm mikropuurid, 1 messinghari, 4 kvaliteetset korundlihvotsakut 
(silindri-, kera-, ketta- ja koonusekujuline), 1 saetera, 4 lihvketast (2 x korund, 2 x ränikarbiid), 20 lõikeketast ja 
1 kettatelg. Komplektis on ka 6 MICROMOTi padrunit läbimõõduga 1 – 3,2 mm (kirjeldus lk 6). 230 V võrguad-
apter (12 V, 1 A).
 
Nr 28 515   

Kõigile europistikuga (isolatsioo-
niklass 2) varustatud tööpinkidele 
maksimaalse võimsusega 500 W. 
Ideaalne nii teisaldatavatele kui 
ka statsionaarsetele tööpinkidele. 
Korpus on valmistatud klaaskiuga 
tugevdatud NAILONIST. Ühen-
duskaabel (230 V) on pikkusega 
250 cm ning väljundkaabel 50 
cm. 12 V tööpinkide kasutamisel 
ühendatakse trafo jalglülitiga FS.
Nr 28 700  

Jalglüliti FS. 

“Käed-vabad“ täppistööks 

MICROMOTi ühenduskaabel 300 cm

Kõikidele 12 V seadmetele. 
Varustatud pistiku ja pistiku-
pesa vastupolaarsuse kaitsega.

Nr 28 992    

Uus 60/EF, kiirkinnituspadruniga. Vajalik tööriist, kui töötatakse 

saba erineva läbimõõduga tarvikutega.

MICROMOT 60/EF

Kiirkinnituspadrun 0,3 – 3,2 mm. Kasulik eelkõi-
ge siis, kui töötate saba erineva läbimõõduga 
tarvikutega, nt HSS-puuriotsakutega.

Tugev korpus on valmistatud klaaskiuga 
tugevdatud POLÜAMIIDIST. Meeldivalt 
pehme käepidemega.

Kohandatav 20 mm süsteemile. 
MICROMOTi lisaseadmete ühendamiseks.

Sale, kergesti käsitsetav ning kerge.

Kiirühenduspadrun ja elektrooniline pöö-
rete reguleerimine tagasisideefektiga 
(mootori suurem võimsus madalamatel 
pööretel). Spetsiaalne, balansseeritud, 
madala müratasemega, vastupidav ala-
lisvoolumootor. Töötamiseks on vajalik 
võrguadapter. Muud tehnilised andmed 
ja konstruktsioon on samasugused nagu 
vasakul näidatud mudelil MICROMOT 60/E.

Nr 28 512  

 

Mudeliehitus- ja graveerimiskomplekt. Komplektis MICROMOTi trell/lihvmasin 60/E, 

toiteadapter ja 34 stomatoloogilise kvaliteediga otsakut ning lõikenuga.

Mõlemad komplektid on pakendatud atraktiivsesse plastkarpi 
koos 34 tööstusliku kvaliteediga otsaku ja lõikenoaga.

Märkus:

Seadmega MICROMOT 60 töötamiseks on 
vajalik võrguadapter. Soovitame kasutada 
PROXXONI võrguadapterit NG 2 
(vt lehekülg 21). 
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Ideaalne puidu (kuni 10 mm), trükkplaatide (kuni 3 mm) ja värvilise 

metalli (kuni 2,5 mm) kaarjaks lõikamiseks. 
Võimsa spetsiaalse alalisvoolumootoriga. Tagasisidega pöörlemissageduse 
juhtimine. Klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST korpus. Koos kerakujulise 
lisaadapteriga kumeratel ja nõgusatel pindadel 
töötamiseks. Vahetatakse tavalise saagimislaua 
asemele kruvi lahti keerates. Kaasas 2 saelehte (jäme 
ja peen). Asendussaelehti vt lk 9.
Tehnilised andmed: 
Alalispinge 12 – 18 V. Võimsustarve max 100 W. Käik 6 mm 
(reguleeritav 2.000 kuni 5.000 p/min). Pikkus 180 mm. 
Kaal 480 g.

Nr 28 534  

Mõistliku hinnaga ja purunemiskindlad 12 V tööpingega tööriistad, 

mis on valmistatud EL-is. Toiteallikas on MICROMOTI võrguadapterid 

nimivooluga 2 A.

 

 

Täpseks puurimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, poleerimiseks, 

harjamiseks, rooste eemaldamiseks, graveerimiseks ja lõikamiseks. 

0,3 – 3,2 mm avaga võtmeta padrun. Täpsed kuullaagrid minimeerivad 
spindli külgvõnkumise. Spindli lukustusnupp otsakute vahetamiseks 
ilma võtmeta. Võimalik kasutada MICROMOTi teraspadruneid (vt lk 6). 
Spetsiaalne, balansseeritud, madala müratasemega, vastupidav alalis-
voolumootor. Pöörete arvu astmeteta reguleerimine tagasisideefektiga 
(mootori suurem võimsus madalamatel pööretel). Korpus on valmista-
tud klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST.
Tehnilised andmed: 

Alalispinge 12 – 18 V. 100 W. 3.000 – 15 000 võnget minutis. Pikkus 185 mm. 
Mass 450 g.
Nr 28 462   

Täpne trell-lihvmasin FBS 12/EF

Tikksaag STS 12/E

 

Märkus:

FBS 12/EF ja STS 12/E käitamiseks soovitame MICROMOTi 
toiteadaptereid voolutugevusega vähemalt 2 A (vt lk 21).

Nikkel-kroom-molübdeenist (SAE 8660) varred tagavad maksimaalse 
tugevuse ja vastupidavuse. Kroomitud otsad. Ergonoomiliselt disaini-
tud, õli- ja löögikindlad plastkäepidemed. Pöörlev pea ja sõrmesüvend 
mugavamaks kasutamiseks.

Nr 28 148     15 kruvikeerajat alusel                                        

MICRO kruvikeerajad

Märkus:

Kasutage MICRO kruvikeerajaid hoolikalt ja tundega. Suurte 
kruvikeerajatega seonduv toores jõud on parem jätta muude 
tööriistade jaoks. Pöörlev pea ja sõrmesüvend mugavamaks 
kasutamiseks.

Konkreetne koht iga tööriista 
jaoks praktilises hoidikus. 

Võib hoida töölaual 
või kinnitada seinale.

Pilu: 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50

Ristotsaga kruvikeeraja:  PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50

TX: 5 x 50, 6 x 50, 8 x 50, 10 x 50, 15 x 50

Kuuskantvõti:  1,5 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50
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Momentidele 0,35 – 2 Nm. Kolmeasendilise lüliti (sees/väljas/

tagurpidi) tõttu sobib ka keermestamiseks

Väike, kerge ja lihtsalt käsitsetav. Puuripadrun võimaldab kasutada 
kõiki kuni 6,5 mm otsakuid (ka standardseid 1/4" otsakuid). Klaaskiuga 
tugevdatud POLÜAMIIDIST korpus. Komplektis on 16 kroommolübde-
enterasest otsakut.

Tehnilised andmed:

Alalispinge 12 – 18 V. 50 W. Pöördemoment 0,35 – 1 Nm 
(kuuendal positsioonil ei ole sidur rakendatud ning pöörde-
moment küündib kuni 2 Nm). Pikkus 200 mm. Mass 415 g. 
Soovitame kasutada vähemalt 2 A MICROMOTi toiteadap-
tereid.
Nr 28 690  

MICRO kruvikeeraja MIS 1

Märkus: 

Koos puurimisseadmega BV 2000 on MIS 1 keerme-
stamisprobleemi lahendus (vt lk 50 !).

Toiteadapter MICROMOT NG 5/E 
ei kuulu komplekti.

 

Ideaalne süviste, väikeste nurkade ja varjatud pindade töötlemiseks. 
Lineaarne (mittepöörlev) liikumine. Vastupidav spetsiaalne alalisvoo-
lumootor. Klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST korpus. Komplekti 

kuuluvad neli sirge ja neli 
kõverdatud varrega (kõik 
erineva kujuga) lihvimistel-
ge ning kolm komplekti 
profileeritud isekleepuvaid 
lihvimispabereid. Paberite 
karedus on 180, 240 ja 400, 
igat profiili 5 tk.

Tehnilised andmed: 
Alalispinge 12 – 18 V. 8.000 
l ineaarl i ikumist  minutis 
(käigupikkus 2,5 mm). Pikkus 
160 mm. Mass 130 g.

                     

Nr 28 594  

Märkus:

Töötamiseks on vajalik vähemalt 1 A toitealaldi. Me soovitame 
MICROMOTi toitealaldeid NG 2/S, NG 2/E või NG 5/E (vt lk 21).

Ülipeen lihvmasin lineaarse (mitteringleva) liikumisega.

 

Liivapaber lihvmasinale PS 13
Kolm lehte, igal 20 erineva profiiliga väljalõiget. Ränikarbiid, iseklee-
puvad.
Nr 28 822       karedus 180  

Nr 28 824       karedus 240  

Nr 28 826       karedus 400  

Pensander PS 13 (pliiatslihvmasin)

Pilu: 0,3 x 1,5 / 0,35 x 2 / 0,4 x 2,5 mm

Phillips: Suurused 0 ja 1

TX: T 6, T 8, T 10

Kuuskantvõti, sisemine: 3 – 3,5 – 4 –  4,5 – 5 mm

Kuuskantvõti, välimine: 1,5 – 2 ja 2,5 mm
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Ideaalne komplekt algajatele koos äraproovitud 

ja kontrollitud graveerimisseadmega GG 12 !

 

Täiuslik graveerimiskomplekt koos 

harjutamisklaasiga.

Graveerimiskomplekt GG 12 spetsiaalselt balansseeritud, võimsa, 

vaikse ja kauakestva alalisvoolumootoriga. Korpus on valmistatud 
klaaskiuga tugevdatud POLÜAMIIDIST. Komplekti kuuluvad toiteadapter, 
harjutamisklaas, šabloonid, juhendid ning kõik vajalikud otsakud: 1 ja 1,8 mm 
sfäärilise peaga teemantlihvotsak graveerimiseks, ränikarbiidist koonilised 
ja kuulikujulised lihvotsakud matistamiseks ning palli ja silindri kujuline 
korundotsak lihvimiseks ning graveerimiseks. Iga komponent on turvaliselt 
pakendatud atraktiivsesse plastkarpi. Koos 0,5 A toitealaldiga.
GG 12 tehnilised andmed:

Alalispinge 12 – 18 V. Pikkus 145 mm. Mass 50 g (ilma juhtmeta).
Nr 28 635                  

 

Graveerimisseade GG 12, saadav eraldi 
Sisaldab ühte teemantotsakut (1,8 mm kuulpea). Töötamiseks on vajalik 
toitealaldi. Me soovitame MICROMOTi toitealaldeid NG 2/S või NG 2/E.
Nr 28 592               

Painduvad MICROMOTi võllid koos alumiiniumist täppiskäepidemega. 

Lisavarustusena müügil koos teras- või kiirühenduspadruniga.

Igal osal on oma koht atraktiivses, äärmiselt tugevas 
plastist hoiukarbis.

MICROMOT Painuv võll 110/P

Valtsitud terasest kahe kuullaagriga võll koos tööriista 
hoidikuga MICROMOTi teraspadrunite tarbeks. Kuullaager 
veovõlli alguses. Väga painduv vars (see ei lähe kuumaks, 
kui töötamisel tekib tugev väändumine). Pikkus 100 cm. 
Maksimaalne kiirus 25 000 p/min. Komplektis kuus tera-
sest padrunit (1 – 1,5– 2 – 2,4 – 3 ja 3,2 mm).
Nr 28 620  

MICROMOT Painuv võll 110/BF

Sarnaneb eelkirjeldatud mudeliga, erinevus on 0,3 – 3,2 mm 
kiirühenduspadrunis. Vajalik tööriist, kui töötatakse erine-
vate võlliläbimõõtudega.
Nr 28 622  
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MICROMOTi toiteadapterid: turvalised ja efektiivsed 

vooluallikad MICROMOTi madalpingetööriistadele.

NORYL-ist korpus (kuumuskindel, nagu nõutud transformaa-

torite korpuste puhul). Polariseeritud pesa MICROMOTi seadmete 
pistikutele. Punane valgusdiood näitab valmisolekut kasutamiseks. 
Positiivse temperatuurikoefitsiendi andur (PTC) ennetab ülekuu-
menemise (ning ühendatud tööriist ei käivitu automaatselt uuesti). 
Peale jahtumist tuleb võrguvoolupistik hetkeks lahti ühendada, et 
adapter taaskäivitada. Avad otsakute hoidmiseks. Kokkukeeratav 
tööriistaalus on turvaline koht MICROMOTi tööriistade käepäraseks 
hoidmiseks. Tagasisideefektiga sujuv kiiruse reguleerimine otsaku 
sobiva kiiruse saavutamiseks ning suure pöördemomendi tagami-
seks madalatel pööretel.

Tehnilised andmed:

230 V. 16 V lahtise vooluringiga, 12 V koormusega; 2 A. Mass 1.000 g. 
Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 707    

 

MICROMOTi toiteadapter NG 2/S
Ilma kiiruse elektroonilise reguleerimiseta, muud andmed 
samad, mis NG 2/E. 
Nr 28 706    

Märkus:

Kaasaskantavate tööriistade võimsustarvet mõõdetakse 
vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud IEC-745-1 spetsi-
fikatsioonile. Mõõdetakse kuuma mootori poolt tarbitud 
voolu vahetult enne blokeerumist, mitte tarbitavat võim-
sust. Praktikas juhtub selline olukord harva, kui üldse. Kõik 
PROXXONi toiteadapterid on nende sihipärasel kasutamisel 
piisava elektrilise võimsusega.

Adapterite juurde ei kuulu fotodel kujutatud trellid/
lihvmasinad.

Arvestatud voolutarbele kuni 5 A. Kompaktne NORYL-

korpus (kuumuskindel, nagu nõutud transformaatorite 

korpuste puhul). Tagasisideefektiga sujuv kiiruse reguleeri-
mine tööriista optimaalse kiiruse saavutamiseks ning suure 
pöördemomendi tagamiseks madalatel pööretel. Kolm polari-
seeritud pesa MICROMOTi masinatele. Pesadepaar standardse-
te ühefaasiliste pistikute (4 mm) jaoks. Pealüliti transformaatori 
väljalülitamiseks ilma vajaduseta toitekaablit lahti ühendada. 
Punane valgusdiood näitab seadme valmisolekut tööks. Positi-
ivse temperatuurikoefitsiendi (PTC) kaitse ülekoormuse vastu 
(ühendatud masin ei käivitu automaatselt uuesti. Pärast jahtu-
mist tuleb võrguvoolupistik hetkeks lahti ühendada, et adapter 
taaskäivitada). Hoiupesad 2,35 ja 3 mm vartega tööriistadele. 
Kokkukeeratav alus MICROMOTi tööriistadele.

Tehnilised andmed:

230 V. 16 V lahtise vooluringiga, 12 V koormusega; 4,5 A. Mass 
2.000 g. Isolatsiooniklass 2.
Nr 28 704   

 

MICROMOTi toiteadapter NG 2/E

MICROMOTi toiteadapter NG 5/E
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Universaalhoidik UHZ 

Kuulliigendiga. Kõigis suundades pööratav ja kallutatav.

20 mm standardühendus MICROMOT-i puur- ja freesimisseadmetele, 
nagu FBS 240/E, FBS 12/EF, IBS/E, LBS/E, 
MICROMOT 60, 60/E ja 60/EF. 
Valutsingist. Pitskruvi kiireks ja 
kindlaks kuni 60 mm paksuste 
tööpinkide ja lauaplaatide külge k
innitamiseks. Võib kinnitada ka kahe 
tavalise kruviga ükskõik 
millise tööpinna külge.

Nr 28 610                                         

 

Pingikruustangid metallpeaga MICROMOTI elektriliste 

täppiskäsitööriistade statsionaarseks kasutamiseks. Sobib 
eriti hästi kasutamiseks koos tööstusliku trell-lihvmasina IBS/E, 
lintlihvmasina BS/E, pika kaelaga nurklihvmasina LHW, silinder-
lihvmasin WAS/E, poleerija WP/E tikksae STS/E 
ja deltalihvmasinaga OZI/E. 
Valmistatud klaaskiuga tugevdatud 
POLÜAMIIDIST.

                             

Nr 28 410                    

MICROMOTi tööriistahoidik

Valualumiiniumist osadega MICROMOTi trellistatiivid. 

CNC-töötlusega juhikute ja istudega. Täpsus on määrav.

MICROMOTi trelli statiiv MB 200

Kiiltapp-juhikutega kinnituspea on kallutatav kuni 90° (olemas ringskaala). 

Võimaldab kaldpuurimist ja mitmesuguseid freesimistöid.

Hammaslati ja -rattaga etteanne ning tagastusvedru võimaldavad pingevaba 
ja täpset töötamist. Asjalik puurimissügavuse skaala on varustatud seadista-
tava piirikuga (käik kuni 40 mm). MICROMOTi puurimis- ja freesimisseadmete 
kinnituskaeluse läbimõõt on 20 m. Jäik, karastatud terasest kroomitud sammas 
(280 × 20 mm), töökaugus (samba siseküljelt lõikeriista teljeni) 140 mm.

Laupfreesitud töölaud (220 × 120 mm) koos rööptõkise ja skaalaga. Varustatud 
puuritud keermestatud avadega koordinaatlaua MICRO KT 70 kinnitamiseks 
ja avadega trell statiivi enda kinnitamiseks. Mass 2,2 kg.

Nr 28 600  

 

 

Kruustangid MS 4

Kolme töödeldud pinnaga. Soon ühildub trellistatiivi MB 200 ja ka puurpingi 
TBM 220 juhtliistudega. Horisontaalsed ja vertikaalsed V-sooned pakkidel. 
Pakkide laius 50 mm ja kõrgus 10 mm. Maksimaalne kinnituslaius 34 mm.

Nr 28 132  

Märkus:

Meie disainerid eelistavad valualumiiniumit. See on rafineeritud, roostekindel ja 
staatiliselt tugev materjal. Liitekohad ja etteanded töödeldakse meie ülimoodsate 
CNC-juhitavate masinatega (freesitakse, puuritakse, treitakse jne). Ülitäpne ! 
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Klambrid kuuluvad küll KT 70 komplekti, kuid neid võib tellida 

ka eraldi. Komplektis on 2 astmelist plokki 
ja klambrid, T-kujulise pilu mutrid vastavalt 
MICROMOTi standardile. Kuni 20 mm pak-
suste toorikute kinnitamiseks.

Nr 24 256   

Täppiskruustangid FMZ

Integreeritud klambriga. Pöörleb igas suunas. 
Valmistatud valutsingist. Kergelt kinnitatav kuni 60 mm tööpinkidele 
ja töölaudadele. Võimalik tööpinnale kinnitada ka kahe kruvi abil. 
Kuulliigend: pöörleb igas suunas (isegi allapoole). 75 mm pakid kait-
sekatetega (õrnade toorikute jaoks). Maksimaalne kinnituslaius 70 mm 
ning mass 1,6 kg.

Nr 28 608    

                                 

Täppiskruustangid FMS 75 

Nagu eelmine, kuid ilma kinnitusklambrita. 

Tugev iminapp tagab kohese kinnituse kõikidele tasastele, siledatele 
pindadele.

Nr 28 602  

Valmistatud töödeldud pinnaga täisalumiiniumist, astmeliste 

regulaatorhoidikutega ja kolme T-kujulise piluga vastavalt MICRO-
MOTi standardile (12 x 6 x 5 mm). Reguleeritav joonlaud materjali 
positsioneerimiseks. Mõlemad käsirattad on kuni nullini lähtestatavad. 
1 pööre = 1 mm ja 1 jaotus = 0,05 mm. Komplekti kuuluvad klambrid 
ja kinnituspoldid MB 200 ja TBM jaoks.
 

Muud tehnilised andmed:

Töölaua mõõtmed 200 x 70 mm. X-liikumine 134 mm ning 
Y-liikumine 46 mm, maksimaalne kõrgus 43 mm.
Nr 27 100                                                                           

MICRO koordinaatplaat KT 70 Astmelised terasklambrid

 

 

Kolme T-kujulise piluga 
200 x 70 mm plaat.

Käsirattad reguleeritavate 
ketasskaaladega 
(1 pööre = 1 mm, 
1 jaotus = 0,05 mm).

Komplektis kaks astmelist 
klambrit.

 

Liigutatav joonlaud lihtsustab materjali 
positsioneerimist.

Märkus:

MICRO koordinaatplaati KT 70 pakutakse nüüd 
ka KT 70/CNC-ready versioonina (kahe sammu-
mootoriga X (risti ) ja Y (piki-) telje jaoks). Selle 
võib leida lk 52.

KT 70, väike ja täpne. 

Ideaalne MICROMOTI trellistatiivile ja puurpingile TBM 220.
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2

1

2 tükki                                                                 2  tükki                                                                        2  tükki                                                      2  tükki                                                     
Volframvanaadiumterasest freesotsakud.  Spetsiaalselt valitud volframvanaadiumteras. Spetsiaalselt valmistatud tugev konstruktsioon, pea ja  
metallidega, plastiga, kipsiga. Kõik varred läbimõõduga 2,35 või 3. Ideaalne freesimiseks, soonestamiseks, vormimiseks, profileerimiseks ja  süvistam 

3  tükki   3  tükki    3  tükki   3  tükki    3  tükki      
Kiirlõiketerasest trelliotsakud.  Hoolikalt valitud terasekvaliteet. Spetsiaalselt valmistatud kõrge kontsentrilisusega tugev konstruktsioon. 
Vars ja otsak on valmistatud ühes tükis. Suur kõvadus tagab optimaalse tööea ja elastsuse. Mustmetalli, värviliste metallide, plasti, trükkplaa-
tide ja puidu puurimiseks. Töökiirused: pehmed  materjalid, umbes 8.000 p/min; kõvad materjalid, umbes 3.000 p/min. Varte läbimõõt 2,35 .

2  tükki   2  tükki    2  tükki  
Volframkarbiidist puurid   Valmistatud kulumiskindlast volframkarbiidist. 
Klaasi, poolvääriskivide, portselani, keraamika, marmori ja muude kõvade kivide 
puurimiseks. Kõvad materjalid on jaotatud vastavalt kõvaduse skaalale 1–10. 
Volframkarbiidi võib kasutada kuni kõvadusastmeni 6. Suurema kõvadusast-
mega materjalide puurimiseks tuleb kasutada teemantpuuri. Varre läbimõõt 3 . 
Ideaalne lõikenurk 6°.

2  tükki    
Volframkarbiidist 

Valmistatud kulum 
seks on soovitatav   
töödeks, graveerim 

2  tükki                            2  tükki    
Volframkarbiidist freespuurid 

(nõelpuurid) Kiudklaasi või Pertinax-
trükkplaatide puurimiseks, freesimiseks ja 
lõikamiseks. Samuti pärlite jms puurimi-
seks. Varre läbimõõt 2,35.

Volframvanaadiumist freesotsakud

Tööstusliku ja stomatoloogilise kvaliteediga otsakud ning lõiketerad MI  

Töödeldavad 

materjalid:

värvilised 
metallid

plast

krohv

Töödeldavad 

materjalid:

metall

plast

puit

Töödeldavad 

materjalid:

teras

klaas

trükkplaadid

Kiirlõiketerasest trelliotsakud

Volframkarbiidist puurid ja freesotsakud

 

Kolme lõhega ja karastatud. Üks igast mõõdust: 1 – 1,5 
– 2 – 2,4 – 3 ja 3,2. Komplektis sulgurmutter ja hoiusta-
miseks vajalik hoidik (vt vasakul pool asuvat märkust).
Nr 28 940  

MICROMOTi teraspadrunite 

komplektMärkus.

MICROMOTi teraspadrunid on karastatud ja seetõttu püsivalt vetru-
vad.       Need padrunid säilitavad oma täpsuse isegi pärast pikaajalist 
kasutamist (neid ei saa võrrelda karastamata, neljalõheliste, messingist 
ja alumiiniumist valmistatud padrunitega). Kolmelõhelist padrunit on 
märksa keerulisem valmistada kui neljalõhelist,      
kuid see tagab vastupidavama 
pinna.        See on eriti oluline väikese 
läbimõõduga varte puhul. 

1

2
3
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10  tükki   
Kiirlõiketerasest spiraalpuuride karp.   10-osaline 
komplekt. Läbimõõdud samad nagu DIN 338 Ø 0,3 – 0,5 
– 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 - 2 – 2,5 – 3 – 3,2 . Värviliste metallide, 
terase ja roostevaba terase puurimiseks. Märgistatud 
kassetis, mida saab püsti seismiseks alla keerata. Kinnita-
miseks soovitame oma kolmepakilist puuripadrunit (vt 
allpool).

                2  tükki                                            2  tükki                                              3  tükki                                                    5  tükki                                        
 vars ühes tükis. Täpnerihveldus ja optimaalne kontsentrilisus tagavad pikema tööea. Ideaalne „käed-vabad“ täppistööks. Tööks okas- ja lehtpuiduga, värviliste ja vääris- 
 iseks. Freesotsakute täpseks ja tugevaks kinnitamiseks soovitame kasutada MICROMOTi teraspadruneid, nagu eespool kirjeldatud. Vt vasakul all.

6  tükki   
Kiirlõiketerasest tsentreerimisteravikuga spiraalpuuride 

6-osaline komplekt hoiukarbis. Läbimõõdud 1,5 – 2 – 2,5 – 3 
– 3,5 ja 4. Sobivad puidu ja plasti, samuti mitteraudmetallide, 
terase ning roostevaba lehtterase täpseks keermestamiseks. 
Titaankate vähendab hõõrumist ja pikendab puuri kasutusiga. 

 

Raspellõikur

Telliste, keraamika ja plastide 
lõikamiseks ning freesimi-
seks. 

3  tükki     

 freesid

 iskindlast, peeneteralisest kõrgsurve-volframkarbiidist. Kasutatakse ülitäpsete mõõtude vibratsioonivabaks freesimiseks. Õnnetuste vältimi-
 toorikud korralikult kinnitada. Terase, malmi, värviliste metallide, plasti ning eriti kõvade materjalide freesimiseks. Võib kasutada tehnilisteks 
 iseks ja trükkplaatide freesimiseks. Varred läbimõõduga 3 või 2,35. Soovitame ka siin kasutada MICROMOTi teraspadruneid.

Märkus: 

Kõik mõõdud on millimeetrites.

               Märkus:

Nimetus kiirlõiketeras selle tööriista-
kategooria jaoks tuleneb kasutatud 
puurimaterjalist. 
Kiirlõiketeras on kõrglegeeritud töörii-
stateras, mis on oma tootmisprotsessi 
tõttu äärmiselt kulumiskindel ja püsi-
vate mõõtmetega kuni umbes 600 °C.
Terase töötlemisel tuleb kasutada 
metallitöötlusõli või jahutusemulsioo-
ni. Alumiiniumi korral tuleb kasutada 
alkohole või mineraalõli. Plasti ja puitu 
saab tavaliselt kuivalt töödelda.

CROMOTi trellidele ja freesidele.

Volframist freesid

Kaks soontega freesi ja üks kalasabamustriga pro-
fiil tagavad lõike keskpunktini, tagades head tin-
gimused puurimiseks. Kasutamiseks hallmalmi, 
karastatud malmi, terase, valuterase, messingi, alu-
miiniumi, klaasi ja isegi plasti ning süsinikkiu töötle-
misel. Üks igast mõõdust 1, 2 ja 3. 3 võlli läbimõõt. 
Saab tellida ka eraldi (vt allpool).

Nr 27 116                3 tükki    

Sobib kasutamiseks kõikide MICRO-
MOTi seadmetega. Kasulik, kui töö-
tate erinevate võlliläbimõõtudega. 
Ava 0,3 – 3,2.

Nr 28 941  

Kolmepakiline terasest 

puuripadrun

Puurpadrun või 

kinnituspadrun ?

Puurpadruniga on erineva jämedusega 
võllidega töötamisel tööriistu mugavam 
kiiresti vahetada (nt DIN 338 kiirlõiketera-
sest puuri puhul). Kuid tehnilisest küljest 
on neil kinnituspadrunitega võrreldes 
mõned puudused: väiksem kinnitusjõud 
ja suurem viskumistolerants. Kui on vaja 
suurt täpsust, tuleb kindlasti kasutada 
MICROMOT-i terasest kinnituspadruneid 
Vt ka vasakul olevat märkust.
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2  tükki  
Teemantspiraalpuurid  

Aukude puurimiseks (pool) vää-
riskividesse jne. Varre läbimõõt 
2,35.

                                                                     2  tükki                               2  tükki   
Teemantlihvotsakud   Püsivalt ühtlane katmine teemanttolmukihiga. Korpused ja varred 
on valmistatud roostevabast terasest. Terase (isegi kroomkoobaltsulami), klaasi, keraamika, 
portselani ja plasti lihvimiseks ning graveerimiseks. Kõik varred läbimõõduga 2,35.

2  tükki                     

Kuulikujulised   t

Klaasi ja graniidi k
seks. Soovitatav  
tusvedeliku lisam 

2  tükki                      2  tükki                          5  tükki  
Terasest harjad, otsakud ja kettad

Parima kvaliteediga komponendid tagavad parima tulemuse. Metalli, malmi, 
plasti, kivi ja puidu puhastamiseks, rooste eemaldamiseks, lihvimiseks, matista-
miseks. Vars Ø 2,35.

2  tükki                       2  tükki                         5  tükki   
Messingist harjad, otsakud ja kettad 

Ideaalsed pronksi, pronksisulamite, vase, värviliste metallide, poolvä-
äriskivide, plasti ja puidu töötlemiseks. Elektroonikakomponentide ja 
trükkplaatide puhastamiseks. Vars Ø 2,35.

10  tükki                             10  tükki              5  tükki   
Painduvad silikoonist kettad, rattad ja kuulid

Väärismetallide, värviliste metallide, kvaliteetmetallide, klaasi, portselani, puidu, kummi ja plasti 
pinna tasandamiseks ja poleerimiseks. Kuulid on väga sobivad tööks raskesti ligipääsetavatel 
sisepindadel. Varte läbimõõt 2,35.

2  tükki    
Elastsete poleerimi-

spatjade komplekt.  
Eriti sobivad kulla, 
plaatina ja hõbeda töö-
tlemiseks ning samuti 
peenmehaanikas ja 
valuvormide tegemisel. 
Varte läbimõõt 2,35 mm.

4  tükki   
Spetsiaalsed polee-

rimiskettad. 
Perspexi ja pleksi-
klaasi lihvimiseks 
ning lõikenurkade 
poleerimiseks  Varte 
läbimõõt 2,35 mm. 

Teemanttööriistad

Teemanttööriistad, puhastamiseks ja poleerimiseks. Professionaalses 

Töödeldavad 

materjalid:

klaas

keraamika

plast

Töödeldavad 

materjalid:

teras

messing

roostevaba 
teras

Töödeldavad 

materjalid:

kuld

roostevaba 
teras

portselan

Puhastusharjad

Poleerimisvahendid

 

10-osaline HSS-ist puidukontuurfreeside komplekt

Üks igast liigist: soonelõikur Ø 3,2 – 4,8 ja 6,5, 
ümardatud soone lõikur Ø 6,4, V-soone lõikur 
Ø 6,5, faasilõikur 6,5/2,5, soonefreesi otsak 
R 3,2, soonelõikur 6,4, servalõikur 5, nurgalõikur 
45°. Paigutatud kenasse puitkarpi.
Eraldi puidufreese võib leida lk 35.

Nr 29 020  

Märkus:

Peale nikerdamise universaalfreesiga 
MSG on volframkarbiidist raspel kasulik 
tarvik puidunikerdajatele ning seda 
kasutatakse koos pika kaelaga nurklihvmasinatega 
LHW ja LHW/A. Vaadake lehekülge 8.
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Teemantkatte ja jahutusavadega lõikekettad

Lõikamiseks, lihvimiseks ja kraatide eemaldamiseks. 
Mõningaid kasutusalasid on kirjeldatud paremal pool. 
Ketas soojeneb tänu jahutusavadele vähem. Ei jäta 
põletusjälgi !  Võlli läbimõõt 2,35. 

                        2  tükki                      2  tükki   
teemandiga kaetud lihvimisotsakud klaasi ja kivi jaoks 

kõvaduseni küündivate kiviliikide puurimiseks ja töötlemi-
kasutamiseks puurpressides kiirusel 2000 p/min koos jahu-
 isega. Varre läbimõõt 2,35.

                           

Teemantlõikeketas

Paksus ainult 0,6 mm. Portselani, keraamika, 
klaaskiudplaatide, plasti ja värviliste metallide 
lõikamiseksning lihvimiseks. Vars Ø 2,35.

2  tükki                   2  tükki                          5  tükki   
Pintsli-, lehviku- ja kettakujulised roostevabad terasharjad. Roostevaba terase 
küürimiseks, harjamiseks ja puhastamiseks. Eemaldab roostevaba terase keevisõmblu-
stelt ja jootekohtadelt räbu ning oksüdeerunud kihi. Võib kasutada ka alumiiniumi ja 
värvilisel metalli puhul. Võlli läbimõõt 2,35.

5  tükki   
Varuteljed

Vars 2,35 x 44 .

2 tk.                        2 tk.                            2 tk.                           10  tükki   
Vildist lihvimisotsakud ja viltkettad.  Metalli, kulla, hõbeda, messingi ja alumii-
niumi poleerimiseks koos poleerpastaga nii eeltöötlemisel kui ka viimistlemisel. Ka 
valuvormitud esemete ja tööriistade viimistlemiseks. Võlli läbimõõt 2,35. Poleerimi-
sel tuleb kasutada madalamat pöörlemissagedust. Pehmendage tahket poleerpa-
stat õliga või soojendage seda veidi.

2 tk.                        2 tk.                          2 tk.   
Puuvillast, seemisnahast ja vildist poleerkettad. 
Metalli, kulla, hõbeda, värvilise metalli, messingi, alu-
miiniumi, keraamika ja portselani poleerimiseks koos 
poleerpastaga kõrgläike saavutamiseks. Ka lakitud 
puidu ja plastmassi töötlemiseks. Võlli läbimõõt 2,35.

 

Poleerimispasta

Metalli ja plasti 
poleerimisel 
äärmiselt vajalik.

 

 kvaliteedis, ka juveliiridele ja juveelitööstusele ! Märkus: 

Kõik mõõdud on millimeetrites.

          
           Märkus:
Avaldage pintslite ja harjadega 
töötamisel ainult nõrka survet ning 
kasutage soovitatud pöörlemissa-
gedust! Liiga suure surve all pain-
duvad üksikud traadid liiga palju 
ja ajavad seejärel end tsentrifug-
aaljõu tõttu uuesti sirgu. Selle tõttu 
saavad traadid liiga suure painde 
vahetumise koormuse kinnitusko-
has ja see soodustab sälkude tekki-
mist. Traadid võivad puruneda !

Volframkarbiidist kidadega raspellõikur

Sobib puidu ja klaaskiu vormimiseks, puhastamiseks ning tasandamiseks. 
Materjali saab eemaldada täpselt ja füüsilise pingutuseta. Väga stabiilne ja 
Bunseni põletiga kergesti puhastatav. Sobib 
ka kummi, vahtplasti ja silikooni töötlemiseks. 
Varte läbimõõt 3,2. Ei sobi metalli töötlemiseks!

Ümaraotsaline silinder  7,5 x 12  
Nr 29 060   

Koonusekujuline 8 x 12  
Nr 29 062   

Teravaotsaline 4 x 19 

Nr 29 064  

2,35 – 3,2 võlliläbimõõduga mikro-
puuride, lihvimisotsakute, harjade 
ja muude pöörlevate töövahendite 
hoiustamiseks. Otsakud ja lõikurid ei 
kuulu komplekti.

Nr 28 359       2 tükki  

Hoidikud otsakutele ja lõikuritele
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10  tükki    50  tükki    5  tükki   
Korundlõikekettad 

Erilise koostisega kettad läbimõõduga 22 või 38 mm, paksus 0,7 mm. Sulamite, metallide, roost  
lõikamiseks. Võib kasutada ka puidu ja plastmasside lõikamiseks. Vars Ø 2,35.

Üks 2,3 kuulikujuline ja üks silindriline peenfreesimisotsak. Üks 
kuulikujuline ja üks kooniline valgest korundist lihvimisotsak. Üks 1 
ja üks 2,3 mikropuur. 5 lõikeketast läbimõõduga Ø 22. Üks saeketas 
läbimõõduga Ø 22 (ainult koos kaitseseadisega 28 944) ja ketta-

telg läbimõõ-
duga Ø 2,35.   

Nr 28 910 

 

13-osaline komplekt mudelivalmistajatele

Töödelda-

vad mater-

jalid

puit

kiudtugev-

datud 

plastid

Lõikekettad

2  tükki  
Nailonvillharjad terase,  roostevaba terase, 
mitteraudmetallide jne puhastamiseks, mati-
stamiseks ja lihvimiseks. Võlli läbimõõt 2,35.

5 x K 120
5 x K 150

10 x K 120
10 x K 150

5 x K   80
5 x K 150

5 x K   80
5 x K 150

10  tükki    20  tükki      10  tükki                                          10  tükki                              
Lihvkettad, -otsakud ja -lindid on valmistatud tavalisest korundist.  Tugeva koostise ja erineva kare   
Sobivad sepisraua, hallmalmi, roostevaba terase, terase, mitteraudmetallide, puidu ja plasti lihvimiseks,    
vaks. Valige terase puhul suur, puidu puhul keskmine ja plasti puhul madal pöörlemiskiirus. Lihvotsakuid  

5  tükki    5  tükki    5  tükki    5  tükki    3  tükki    3  tükki   3  tükki    
Kõrgkvaliteetsed korundlihvotsakud.   Ühtlase kõvadusega kvaliteetsest materjalist otsakud. Suur valik erinevaks otstarbeks sobivaid profiile.   Kõ
malmi, valuterase, sepisraua, kõvade metallisulamite lihvimiseks. Hästi kalibreeritud varred läbimõõduga 2,35 või 3 tagavad maksimaalse kontsentr  
Reegel lihvimiseks: pehmed materjalid = kõvad lihvotsakud; kõvad materjalid = pehmed lihvotsakud!

3  tükki  
Vedruterasest lõikekettad   Paksus 0,1. Plast-
massi, puidu ja värviliste metallide jaoks. Võlli 
läbimõõt 2,35. Vabakäelise töötamise puhul soo-
vitame kasutada kaitseseadist (vt all paremal) !

Volframkarbiidlõikeketas  paksus ligikaudu 2. Puidu, süsi-
nik- (CFK) või klaaskiuga (GRP) tugevdatud plastide, kummi, 
silikoonmaterjalide lõikamiseks ja profileerimiseks. Jahutu-
savad vähendavad kuumenemist. Saba Ø 2,35.

UUS

 

Lihvimisotsakud

Valik lõike-, lihvimis- ja poleerimisotsakuid professionaalseks kasutam  

Töödeldavad 

materjalid:

teras

roostevaba 
teras

malm

puit

Töödeldavad 

materjalid:

teras

malm

kiirlõiketera-
sed

Töödeldavad 

materjalid:

puit

teras

roostevaba 
teras

Lihvimissõrmed ja –kettad

Lõikekettad
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25  tükki    

 evaba terase ja värviliste metallide 

4-osaline komplekt klaasi töötlemine Poleerimiskomplekt, 10-osaline

Metalli, klaasi, väärismetallide, portselani ja plasti poleerimiseks. Sisaldab kolme viltriidest 
poleerimisotsakut (silindri-, koonuse- ja rattakujuline), kolme ränist poleerimisotsakut (kuuli-, 
silindri- ja kettakujuline), puuvillast poleerimisketast, seemisnahast poleerimisketast ja polee-
rimispastat. Sisaldab 2,35 x 44 võlli. 
Nr 28 285  

Kaks teemant-lihvimisotsakut ja kaks ränikarbiidist lihvimi-
sotsakut. Klaasipinna graveerimiseks, lihvimiseks või matis-
tamiseks. Teemantotsak 1: kuuli läbimõõt 1 mm, teemantot-
sak 2: kuuli läbimõõt 1,8, ränikarbiidist otsaku koonus 3/2 x 5 
ja kuul 2/2,5 x 7. Kõikide võllide läbimõõt 2,35.  

Nr 28 920  

K 150 K 150 K 120 K 120

       10  tükki                                       10  tükki                                     10  tükki                               10  tükki   
 dusega detailid sobivad lihvimistööde eri etappideks. Äärmiselt tugevad. Erinevad mudelid erinevate kasutusalade jaoks.  
 tasandamiseks ning poleerimiseks. Saab kasutada ka faasimiseks. Kohandage pöörlemiskiirus lihvitavale materjalile vasta- 
 ja -linte saab kasutada ka süviste ning soonte viimistlemiseks. Võlli läbimõõt 3. 

                             

Tavalisest korundist valmistatud lamellrat-
tad on elastsed ja järgivad täpselt töödeldava 
materjali kuju. Sobivad raskesti ligipääsetavate 
kohtade töötlemiseks. Võlli läbimõõt 3.

K120 K 120

10  tükki   
õvade materjalide, nagu  
  ilisuse. 

2  tükki    2  tükki   10  tükki   
Ränikarbiidist lihvotsakud   Ühtlase kõvadusega kvaliteetotsakud klaasi, keraamika ja stelliitide graveerimiseks ning 
matistamiseks. Samuti volframkarbiidi, külmvaluraua ja muude kõvade sulamite lihvimiseks. Varte läbimõõt 2,35.

10  tükki    50  tükki   5  tükki    20  tükki   
Alumiiniumoksiidist, tugevdatud lõikekettad

Lõikekettad on saadaval mõõtudega 22 x 0,8 ja 38 x 1. Peaaegu purunematud, kasutatavad koorimiseks. Lõikavad sulameid, 
tavalist ja roostevaba terast, värvilisi metalle ning isegi puitu ja plasti. Telje vars Ø 2,35.

 

iseks. Eriti vastupidavad !

Töödeldavad 

materjalid:

klaas

keraamika

volframkar-

biid

Lihvimissõrmed ja -kettad

Märkus: 

Kõik mõõdud on millimeetrites.
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Töötamiseks kas lahtise leegiga või katalüsaatoriga kombi-

neeritult adapteritega. Jootmiseks, kuumlõikamiseks, puidu 

põletamiseks ja rüüside kahandamiseks.

Elektrooniline piesokristalliga süüteseade koos ohutu gaasivoolüliti-
ga. Eraldi juhitav gaasi ja õhu etteanne. Õrnade osade kõvajootmine 
leegi temperatuuril kuni 1.300 °C. Otsakutega töötamisel kuni 500 °C. 
Suur gaasimahuti (20 ml) pikaajaliste tööde jaoks. Taastäidetav stan-
dardsete välgumihklitele mõeldud butaaniballoonidega.
Adapterotsakud: lai vaha/värnitsa kaapimise nuga puidu paranda-
miseks, kuum nuga ka paksema kile lõikamiseks, 2 puidupõletamise 
otsakut (kaldse ja lameda teraga), jooteotsak, ümar düüs kuuma 
õhuga töötamiseks, samuti üks otsak rüüside kuumkahandamiseks.

Samuti on kaasas: jootetina, tilgaalus koos käsnaga ja 7 mm mutrivõti 
adapterotsakute kinnikeeramiseks. Pakitud tugevast polüpropülee-
nist alusega plastkarpi. Iga osa omal kohal !

Nr. 28 144  

MICROFLAMi gaasjootekomplekt MGS

 

Kerged ja kompaktsed põletid MICROFLAM täppistööks. 

Elektroonilise piesoelektrilise süüteseadmega.

Jootmiseks, lahtijootmiseks, kokkusulatamiseks, materjali 

kuumutamiseks, tinutamiseks.  

Gaas ja õhk on eraldi reguleeritavad. Täpse kujuga leek, temperatuur 
kuni 1.200 °C. Ideaalne täppistööks. Piesoelektrilise süütajaga.

50 ml paak võimaldab töötada umbes 60 minutit normaalse leegi 
korral. Taaslaetav standardsete, välgumihklite jaoks kasutatavate 
butaaniballoonidega.
Nr 28 146   

Minipõleti MFB/E

 

Praktiline roostevabast terasest alus 
võimaldab töötada ka paikselt.
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Tagavaraliimipulgad HKP 220

Metalli, puidu, plasti, keraamika, kartongi, naha, polüstüreenvahu ja 
tekstiili liimimiseks. Ø 7 mm. Pikkus 100 mm. Värvitu.

Nr 28 194   12 tükki  

 

 

Voolikute kahandamiseks (paljud kauplustes pakutavad 

seadmed on selleks liiga suured) ja tuhande muu töö jaoks.

MICRO kuumaõhupuhur MH 550

Metalli, puidu, plasti (ka pleksiklaas), 
klaasi, keraamika, kivi, kartongi, naha, 
polüstüreenvahu ja tekstiili kiireks ning 
tugevaks liimimiseks. Liim kõvastub 
umbes 2 minutiga, võimaldades korri-
geerida asendit (mis on võimatu kiirlii-
mide puhul).
7 mm liimipulgad on täiuslikud peente 
tööde puhul, nagu mudeliehitus, män-

guasjade ja ehete valmistamine, kuivatatud lilledest kollaažid jne. 
Tundlik mehaaniline etteanne kindlustab õige liimikoguse. Sisseehita-
tud statiiv toetab püstolit laual, kui seda ei kasutata. Lühike kuumene-
misaeg.
Tehnilised andmed: 
230 V. PTC juhitav element täpse, 200 °C temperatuuri hoidmiseks. 
Komplekti kuuluvad 4 liimipulka 7 x 100 mm ning 3 vahetatavat metal-
lotsakut. 

Nr 28 192  

MICROMOTi liimipüstol HKP 220

Komplektis 3 vahetatavat 
metallist otsakut.

 

Väike, tugev ja võimas. Koos 3 lisaotsakuga.

Voolikute kahandamiseks, plastmassi kuju muutmiseks ja 
kokkusulatamiseks, elektrooniliste detailide kokku- ja lah-
tijootmiseks. Värvi- ja lakikihtide eemaldamiseks keemilisi 
vahendeid (eemaldeid) kasutamata. Kuivatamiseks ja kõvas-
tumisprotsesside kiirendamiseks (liimained, värvid). Kilede 
(kleebiste) paigaldamiseks ja eemaldamiseks. Puidu pruunis-
tamiseks.

Klaaskiuga tugevdatud polüamiidist korpus, pehmed kom-
ponendid kinnihoidmise piirkonnas ja statsionaarseks pai-
galdamiseks mõeldud kohtades. Võimas kütteelement tagab 
konstantse temperatuuri kahel astmel, õhuvool u 180 l/min. 
Siseehitatud termostaat kaitseb ülekuumenemise eest. 

Tehnilised andmed:

230 V. 500 W. Õhu temperatuur astmel 1: 350 °C. Astmel 2: 
550 °C. Õhu hulk u 180 l/min. Kaal u 500 g.

Nr 27 130  
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Kuumtraatlõikeseadmed ületavad vahtpolüstüreeni või jäiga vahtplasti  

jali. Ideaalne kasutamiseks arhitektidele, disaineritele, kunstnikele, proto   

Kasutamiseks jämedama lõikamistraadiga (285 × 0,85 mm), millele 

saab käte või tangide abil anda mis tahes kujuga profiili.

Stabiilne raam koos pööratava kinnituselemendi ja pikendatava alumise 
elemendiga traadi kinnitamiseks. Lõikamistraadi temperatuuri saab 
sujuvalt reguleerida. Soojenemisaeg üks sekund. Komplektis viis muu-
detava kujuga lõikamistraati mõõtmetega 285 × 0,85 mm.
Tehnilised andmed:

12 V. 60 W. Lõikamistraadi temperatuur sujuvalt reguleeritav vahe-
mikus 150 – 350 °C. Töötamisel on soovitatav kasutada MICROMOTi 
toiteadapterit võimsusega vähemalt 2 A (vt lk 21).
Nr 27 082  

Tagavara-lõiketraat
Mudelile THERMOCUT 12/E. Kergesti väänatav, mistõttu sobib suure-
päraselt makettide valmistamiseks.
Nr 28 082 10 tükki  

Kuumtraat-lõikeseade THERMOCUT 650

 

Tugitasapind ja külgmine ava komplekti kuuluva kruviklambri 
kinnitamiseks võimaldavad ka statsionaarset kasutamist. 

Oluline märkus:

Seadme THERMOCUT 12/E toiteallikaks on vajalik võrguadapter 
nimivooluga vähemalt 2 A. Soovitame MICROMOTI võrguadaptereid 
NG 2/S (nr 28 706) (vt lk 21).

Kuumtraat-lõikur THERMOCUT 12/E

Tugiraamis olev vedruelement 
tagab traadi ühtlase pingsuse 

olenemata traadi termilisest 
pikenemisest.

Teleskoopõlg võimaldab 
lõikepikkuse reguleerimist 
vahemikus 400 – 650 mm. 

Lõikamissügavus 
(raami ava) 200 mm.

Toitelüliti pingele 230 V. Kütteelemendi tööpinge on ohutu, maksimaal- 
selt 40 V, voolutarve 1,2 A. Lõiketraadi temperatuur valitakse olene-
valt lõigatavast materjalist pöördnupu abil ja see jääb kogu töötamise 
ajaks konstantseks. Tugitasapind ja külgmine ava kruviklambri kinni-
tamiseks võimaldavad statsionaarset kasutamist. Tarnekomplektis on 
kruviklamber ja pool 30 m lõiketraadiga, mille läbimõõt on 0,2 mm.
Tehnilised andmed:

230 V. 50/60 Hz. 50 W. Sekundaarpinge max 40 V, vool 1,2 A. 0,2 mm 
läbimõõduga lõiketraadi lõiketemperatuur on sujuvalt reguleeritav 
vahemikus 100 – 350 °C. Mass 850 g. Isolatsiooniklass 2. 
Nr 27 084  

Tagavara-lõiketraat

Seadmetele THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E 
ja muudele analoogilistele kuumtraat-lõikesead-
metele. Materjal NiCr 8020. Pool 30 m × 0,2 mm.
Nr 28 080  

UUS
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 lõikamisel teisi tööriistu. Erinevalt noa või sae kasutamisest ei murenda töötamisel mater-

 tüüpide valmistajatele, isolatsioonitöödel ja lõpuks ka klassikalisel mudelite tegemisel.

Kuumtraat-lõikur THERMOCUT 230/E

Suur alus 390 x 280 mm alumiiniumpinnaga plaadiga tagab materjalide 
sujuva ja kerge liigutamise. Trükitud võrgustik ja mall kergendavad jaota-
mist ning lõikamist. Massiivne alumiiniumist juhtlatt 350 mm suudmega, 
kõrgus 140 mm. Nurksaagimiseks võib hoidikut ja traadipooli (30 m, 
Ø 0,2 mm) liigutada piki juhtlatti. Valgusdiood näitab tööolekut ja on 
abiks sõrmede põletamise vältimiseks (lõiketraat kuumeneb maksimumini 
vähem kui 1 sekundiga).

Muud tehnilised andmed:

230 V, 50/60 Hz. Trafo max sekundaarpinge 10 V, 1 A. 0,2 mm lõiketraadi 
temperatuur on muudetav vahemikus umbes 100 kuni 200 °C. Mass 
umbes 3 kg. Isolatsiooniklass 2.

Nr 27 080  

Tagavara-lõiketraat
Seadmetele THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E ja mu-
udele analoogilistele kuumtraat-lõikeseadmetele. Materjal 
NiCr 8020. Pool 30 m × 0,2 mm.
Nr 28 080  

Ristlõiked saavutatakse lihtsa, kuid efektiivse 
lahendusega: alusele kleeplindiga kinnitatud 

rõhknael toimib fikseeritud tsentrina.

Kahesuunaline piiraja lukustatava juhtlatiga 
(Saksa patent 100 00 102.5).

 

Tööpind on alumiiniumisulamist. See 
kergendab töödeldavate esemete 
liigutamist. Alusele on trükitud võrgustik 
ning mall.

Märkus:

Pärast mõningat töökogemust suudate juba sisetunde järgi materjali ja 
selle paksust arvestades õige temperatuuri valida. Üldiselt kasutatakse 
optimaalse tulemuse saavutamiseks keskmist temperatuuri ja mitte väga 
suurt survet.

Styrofoam on teiste materjalidega võrreldes odav ja väga keskkonnasäästlik. 
Seda materjali müüakse standardsuurusega 50 × 100 cm plaatidena, mille 
paksus on 2 – 16 cm peaaegu kõikides hobitöödekeskustes ja rauakauplustes.
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trooniline kiiruse reguleerimine aitab madalatel pööretel ‘poolauto-
maatse’ värvimise juures.
Tehnilised andmed:

230 V mootor, 100 W, 50/60 Hz. Tsentrite vahe 250 mm, tsentrite 
kõrgus 40 mm. 25 mm supportist. Astmeteta kiiruse reguleerimine 
vahemikus 1.000 – 5.000 p/min. Spindlikasti spindli ava 10 mm. 
Tagumise hoidiku käigupikkus 20 mm. Komplektis 6 padrunit (2, 3, 4, 
6, 8, 10 mm), juhttsenter, pöördtsenter ja plaanseib.
Nr 27 020  

 

Tsentrite vahe 250 mm ja tsentrite kõrgus 40 mm.

Astmeteta kiiruse reguleerimine vahemikus 1.000 – 5.000 p/min.

MICRO puidutreipink DB 250

Alus on valmistatud 
tugevast, paksuseinalisest 
alumiiniumprofiilist.

Tugev tööriistaalus on 
reguleeritav igas suunas.

Tagumine hoidik vabalt 
pöörleva tsentriga.

Võimas veomootor kiiruse 
reguleerimisega vahemikus 
1000 – 5000 p/min.

Kuullaagritel spindel 10 mm 
läbiva auguga.

Väikedetailide seeriatootmiseks.

Juhttsenter 10 mm varrega.

Viieosaline kiirlõiketerasest peitlite 

komplekt
Kõrgeima kvaliteediga komplekt kõige sagedamini 
kasutatavatest peitlitest: torupeitel, lamepeitel, tera-
vikpeitel, peenestuspeitel ja viimistluspeitel. Kenasti 
pakendatud puitkarpi. 
Nr 27 023  Sõltumatu nelja pakiga padrun DB 250 jaoks. 

Eraldi reguleeritavate pakkidega. 

Kasutatakse ebasümmeetriliste esemete kinnitamiseks. Rever-
siivpakkide läbimõõt 1,5 – 35 mm (seesmine) ja 14 – 67 mm 
(välimine). DB 250 spindel M16 x 1 keermega paigaldatakse otse 
padrunile. 

Nr 27 024        

Kolme pakiga padrun DB 250 jaoks. Kasutatakse 

kontsentriliseks kinnitamiseks. 

Valmistatud valutsingist. Pakkide reverseerimisel on läbimõõdu 
vahemikud 1,5 – 20 mm ja 12 – 50 mm. Padrunil on M16 x 1 
keere paigaldamiseks otse DB 250 spindlikasti spindlile. 

Nr 27 026      

 

Kaasas kuus tsangi ja üks plaanseib suurte 
toorikute treimiseks.

Varrega padrun DB 250 tagumisele hoidikule
Klambrid kuni 5 mm. Sisestatakse tagumise pöördtsentri 
otsa. Etteandeks liigub terve tagumine hoidik.
Nr 27 028  

Väikeesemete treimine on mõnus hobi ! 

Nukumajasse võib teha klaase, tasse, taldrikuid, vaase ja sam-
baid. Mudelraudtee jaoks 
võib valmistada elektri-
poste, aknaid, tsisterne. 
Marionettide käsi-jalgu 
ning klassikaliste väike-
mudelite sadu detaile on 
lihtne välja treida. Elek-
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4,8

6,
5

45°

Kõrglegeeritud eriterasest HSS-puidukon-

tuurfreeside 10-osaline komplekt
Üks igast siin kirjeldatud freesitüübist. Paigutatud kenasse 
puitkarpi.   

Nr 29 020  

 

Kiudplaadi, sobivate plastide ja puidu pikikiudu lõigete ning servade 

täpseks töötlemiseks.

Profiilihöövel MICRO MP 400

Kallete, soonte, pilude, astmete, kumeruste ja muude profiilide 

lõikamiseks. Pildiraamide kujundamiseks ja järkamiseks. Võimald-
ab ka servade ja pikilõigete täpset tegemist (nt mudeliehitusel uste, 
klappide ja kereosade töötlemist). Võimas tolmukaitsega mootor 
koos hammasrihmajamiga. Topeltkuullaagriga spindel. Täpsete 
kolmeosaliste tsangidega tööriistahoidik (kaasas kolm tsangi suuru-
sega 2,4, 3 ja 3,2 mm).
Freesi kõrgus on seadistatav käsiratta abil. Tugev alumiiniumist 
töölaud koos pikisuunalise ja kaldpiirikuga ning freesi kaitsepiirdega.

Puidu ja kiudplaadi töötlemiseks. Puhas kontuurlihvimine tagab 
head tulemused ja kvaliteetse pinnatöötluse. Suur jäikus. Saba 
pikkus 3,2 mm.

Tolmuimeja otsak sobib tavaliste tolmuimejatega.
Kaasas kolm kõrglegeeritud eriterasest HSS-kontuurfreesi (soone-
frees 3,2 mm, V-kujuline soonefrees ja ümara otsaga soonefrees).
Tehnilised andmed: 

230 V. 100 W. 50/60 Hz. 25 000 p/min. Kõrgus on seadistatav rings-
kaala abil kuni nullini (1 pööre = 1, 1 jaotis = 0,05 mm). Freesimis-
laud 300 × 150 mm. Mass ligikaudu 2 kg.

Nr 27 050  

Tähelepanu!

Neid puidukontuurfreese tohib kasutada ainult tööpinkidega, 
millel on turvaseadmed. Näiteks freespingiga MICRO MP 400 või 
freesimisalusega OFV (lehekülg 14).

Kõrglegeeritud eriterasest HSS-puidukontuurfreesid

MP 400 on varustatud tolmukoguri 
avaga ja tolmuimeja adapteriga.

 

Nr 29 024  Soonelõikur läbimõõduga  Ø 3,2 mm  

Nr 29 026  Soonelõikur läbimõõduga  Ø 4,8 mm  

Nr 29 028  Soonelõikur läbimõõduga  Ø 6,5 mm  

Nr 29 030  Soonelõikur läbimõõduga Ø 6,4 mm  

Nr 29 032  V-soone lõikur läbimõõduga Ø 6,5 mm  

Nr 29 034  Faasilõikur 6,5/2,5 mm  

Nr 29 036  Soonefreesi otsak  R 3,2 mm   
Nr 29 038 Soonelõikur  6,4 mm  

Nr 29 040  Servalõikur  5 mm    

Nr 29 044  45° nurga lõikur    

Kaasas kolm 
volframkarbiidist 

sõrmfreesi ja kolm tsangi.

1

5

4

3

2

6
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8

7
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Tugev karbiidsaeketas 50 mm läbimõõt (10 mm ava), paksus 0,5 mm. 
Tihe hammastus (80 saehammast): ideaalne kuni 3 
mm klaaskiudtahvlite, värviliste metallide, duroplasti-
kute ja muude „keeruliste“ materjalide lõikamiseks. 
Nr 28 011  

 

Puidu, värviliste metallide, plasti ja trükkplaatide täiesti 

sirgelt lõikamiseks.

Ketassaepink KS 230

Töödeldud valualumiiniumist 
alusplaat 160 x 160 mm

Komplektis on super-cut ketas 58 mm 
läbimõõduga, 80 ükshaaval räsatud 

ja teritatud hambaga.

Mootor: vaikne, stabiilne, talub 
hästi pidevat koormust.

ABS-plastist aluspõhi, 
paremal pool luuk saepuru 
eemaldamiseks.

Reguleeritav kaitsepiire, 
skaalaga.

Komplekti kuuluva superlõikekettaga (Ø 58 mm) saab lõigata 

kuni 8 mm paksust pehmet puitu.

Pikaealine, vaikne ja stabiilne vahelduvvoolumootor. Hammasrih-
maga jõuülekanne tagab kahekordse pöördemomendi korral kon-
kreetseks tööks sobiva saeketta pöörlemissageduse. Lõikevõimsus: 
puit kuni 8 mm, plastmass (ka PERTINAX-i trükkplaadid) kuni u 3 mm, 
värvilised metallid kuni u 1,5 mm. Kõvasulamist saekettaga saab 

lõigata isegi klaaskiuga tugevdatud plastist plaate. Reguleeritav 
skaalaga pikisuunaline piirik. Kraadijaotusega nurgapiirik. Valualu-
miiniumist freesitud tööplaat (160 x 160 mm).
Tehnilised andmed:

230 V. 85 W. 8.000 p/min. Kaal u 1,8 kg.

Nr 27 006  

Märkus:  

Ketassae KS 230 (mudel FET) suurema versiooni kirjelduse 
leiate leheküljelt 42/43.

Saagimisel on oluline meeles pidada: 
puhtama töökeskkonna saavutamiseks 
kasutage meie tolmuimeja adapterit.

 

Teemantketas.  50 mm läbimõõt (10 mm ava). 0,5 mm paksune 
D107 klassi teemandikiht keraamika ning klaaski-
udtahvlite lõikamiseks.

Nr 28 012  

Super-cut ketas. 58 mm läbimõõt (10 mm ava). 80 vaheldumisi 
murtud hammast. Ideaalne okas- ja lehtpuidu ning 
ka plasti ja Pertinaxi lõikamiseks. Kiireks ja puhtaks 
lõikamiseks. Hambad on ükshaaval räsatud ja teri-
tatud. Parim lõikevõimsus !
Nr  28 014  

Jaotustega nurgapiirik.

Volframplaathammastega saeketas

Ø 50 mm x 1,1 mm (10 mm ava). 20 hammast. Bal-
sapuu, vineeri äärmiselt puhtaks lõikamiseks. Võib 
kasutada ka trükkplaatide ja POLÜKARBONAADI lõika-
miseks.
Nr 28 017  

Saeketas on valmistatud kvaliteetsest eriterassulamist (HSS). 

Läbimõõt 50 mm (ava 10 mm), paksus 0,5 mm. 100 
saehammast. Sulam sisaldab suures koguses volf-
ramit, vanaadiumitja molübdeeni, mis tagavad 
homogeense struktuuri, suure kõvaduse ning pika 
kasutusaja. Peenehambuline. Mitteraudmetallide 
(alumiiniumi, messingi, vase) väga puhtaks lõika-
miseks. Samuti sobib kompaundmaterjalide, (näiteks  
PC-kaartide) lõikamiseks ning puidu ja plastmasside- 
saagimiseks.                   

                             Nr  28 020  
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Õige tööriist täppistöödeks. Mudeliehituses, mänguasjade 

valmistamisel ja peenmehaanikas. Elektrooniline võnkesa-

geduse reguleerimine.
Lõikab okaspuitu kuni 40 mm, lehtpuitu kuni 10 mm, plaste (sh 
trükkplaate) kuni umbes 4 mm ja mitteraudmetalle paksusega kuni 
2 mm. Freesitud survevalu-alumiiniumist töölaud (160 × 160 mm).
Kuni 300 mm töökaugusega saeraam on tehtud väga jäigast 
ribilisest survevalu-alumiiniumist. Tera juhik koos sisseehitatud 
puhuriga. Muudetava kõrgusega pea (3 asendit) annab kaks eelist.

- tõhusam saetera kasutamine, 
kuna ülekandepead on võima-
lik langetada kahes järgus, mis 
võimaldab kasutada saetera uusi 
hambaid. See kolmekordistab sae-
tera tööiga.

- Kõige madalamas asendis on 
saeterasid, küll 60 mm võrra lüh-
ematena, võimalik veel kasutada.

Pikaealine, vaikne ja stabiilne vahelduvvoolumootor. Vähese 
müraga ja kulumiskindel hammasrihmaga ajam. Skaalajaotusega 
pikisuunaline piirik ja nurgapiirik. Kaasas 5 saetera (3 hõredate ham-
mastega, 2 tihedate hammastega).
Tehnilised andmed:

230 V. 85 W. Elektrooniline võnkesagedus 150 – 2.500 p/min. Kaal u 
2 kg.
Nr  27 088  

Superlõikekettad lehtpuidu jaoks. Kõrgkarastatud eriteras tagab 

suure lõikevõimsuse ja pika kasutusea. Standardmudel ilma tihvtita.

Leht- ja okaspuu, plast, Perspex-klaas ja pehmed värvilised metallid.

Harva hammastusega saeterad 
 (No. 9: 14 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 116      130 x 1,5 x 0,48 mm 12 tükki  

Standardse hammastusega saeterad 
 (No. 5: 17 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 117       130 x 1,2 x 0,38 mm 12 tükki  

Tiheda hammastusega saeterad
 (No. 3: 20 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 118       130 x 0,8 x 0,34 mm 12 tükki  

Kõvad materjalid nagu teras ja PERTINAX-klaas.

Standardse hammastusega saeterad   
 (No. 5: 36 saehammast 25 mm kohta):
Nr 28 112 130 x 0,85 x 0,4 mm 12 tükki  
Tiheda hammastusega saeterad
 (No. 3: 41 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 113       130 x 0,75 x 0,36 mm 12 tükki  
Eriti tiheda hammastusega saeterad  
 (No. 1: 50 Z auf 25 mm): 
Nr 28 114       130 x 0,6 x 0,3 mm 12 tükki  

 

Alumiiniumi, puidu, trükkplaatide ja plasti lõikamiseks. Standardsed 

vineerisaekettad. Elektrooniliselt reguleeritav käiguvahemik.

Elektriline vineerisaag DS 230/E

Märkus:

Mudeli DS 230/E võimsamad variandid (DS 460 
ja DSH) on lehekülgedel 40 ja 41.

Puhtama töökeskkonna 
saavutamiseks kasutage meie 

tolmuimeja adapterit.

Reguleeritav ülekandepea (patent EP 09783341) 
pakub mitmeid eeliseid (vt järgnevat kirjeldust). 
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Metallist, puidust ja plastist väikeste esemete täpseks lõikamiseks.

Töölaud pöörleb 45°, võimaldades nurksaagi-
mist. Integreeritud kinnitusseade võimaldab 
tooriku kinnitada tihedalt ja täpselt. Klamber-
pakkide laius on 27 mm, tooriku maksimaalne 
läbimõõt 20 mm. Lõikesügavus 13 mm. HO 
rongimudeli rööbaste kinnitamiseks on spetsi-
aalne soon.
Piirik võimaldab töödelda toorikuid pikkusega kuni 140 mm. Komplekti 
kuuluvad ka viis lõikeketast 50 x 1 x 10 mm terase, värviliste metallide, 
ka puit- või plastvarraste lõikamiseks.
Tehnilised andmed:  
230 V. 85 W. 50/60 Hz. Tera joonkiirus 20 m/s. Mass umbes 1,5 kg.
Nr  27 150  

Vahetuslõikekettad
Valmistatud keraamilisest ühendist: 50% alumiiniumoksiid ja 50% räni-
karbiid. Terase, värviliste metallide, ka väiksemate puit- ja keraamiliste 
liistude lõikamiseks. 
Nr  28 152  

Poleerimiskomplekt
Terasest traathari rooste eemaldamiseks, 
terase ja värviliste metallide puhasta-
miseks. Messingist terashari värviliste ja 
väärismetallide poleerimiseks. Viltketast 
kasutatakse värvitud pindade poleerimi-
seks, seemisnahk- ning puuvillakettaid 
kõrgläikelise viimistluse saavutamiseks värvilisest ja väärismetallist 
pindadel. 
Nr 28 312              Täielik komplekt  

Tagavarakettad mudelitele SP/E ja BSG 220 (50 x 13 mm).

Korundist (kõvadus N), ava suurus 12,7 mm. 
Nr 28 308     

Ränikarbiidist, ava suurus 12,7 mm. Pehme ühend eriti kõvade 
materjalide töötlemiseks.
Nr 28 310   

 

50 mm suurustele saeketastele ja harjadele.

Elektrooniline kiiruse reguleerimine vahemikus 8 kuni 24 m/s.

 

 

Tänu saledale korpusele on võimalik lihvida pikki toorikuid. Kom-

plekti kuulub adapter tolmuimeja ühendamiseks tööpingiga. 
Tööriistaalused ja näokaitsed on reguleeritavad. Spindlilukk hõl-
bustab ketaste vahetamist. Komplekti kuuluvad 50 x 13 mm 
korundist (kõvadus N) ja ränikarbiidist (pehme ühend) kettad vasta-

valt üldisteks lihvimis-/teritamistöö-
deks ning kõvemate materjalide 
töötlemiseks. Parempoolsele spind-
lile on võimalik paigaldada poleeri-
mistelg, mis kuulub standardvaru-
stusse.
Tehnilised andmed: 

230 V. 3.000 – 9.000 p/min. Kettad 
50 x 13 x 12,7 mm. Lihvimiskiirus 8 – 

24 m/s, mass umbes 1200 g. Ligikaudsed mõõdud: 250 x 130 x 100 mm. 
Nr  28 030  

Võimalus kasutada koos 
tolmukollektori ja -imejaga.

Lihvimis- ja poleerimispink SP/E

Ketassaag KG 50

Märkus:

 KG 50 võimsam variant,
 tükeldus- ja nurgasaag KGS 80 on leheküljel 47 !
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Musliinist poleerimisketas, pehme (100 × 15 mm)
Kulla, hõbeda, plaatina, vase, messingi, roos-
tevaba terase ja plasti kõrgläikepoleerimiseks. 
Kohandub töödeldava detaili kontuuriga. 
Kasutada ainult koos poleerimispasta või- 
emulsiooniga.

Nr 28 002     

 

Poleerimismasin PM 100

Vääris- ja mitteväärismetallide ning ka plastide pinnatöötluseks. 

Kuni 4" või 102 mm standardsete harjade ja ketaste jaoks.

Tehnilised andmed:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Pöörlemiskiirus muudetav 
1.000 – 3.100 p/min. Kuni 4" või 102 mm läbimõõ-
duga poleerimisketastele. Mõõtmed: P 360, L 220, 
K 250 mm. Mass ligikaudu 5 kg. Isolatsiooniklass 1.

Nr 27 180  

Tarvikud poleerimismasinale PM 100 

Musliinist poleerimisketas, jäik (100 × 15 mm)
Impregneeritud ja eriti jäik. Kulla, hõbeda, 
plaatina, vase, messingi, roostevaba terase ja 
plasti esialgseks ja läikepoleerimiseks. Kasutada 
ainult koos poleerimispasta või -emulsiooniga.

Nr 28 000     

Viltriidest poleerimisketas (100 × 15 mm)
Metallide (nt kulla, hõbeda, messingi ja alumi-
iniumi) siledate pindade kõrgläikepoleerimi-
seks. Suur külgsuunaline püsivus ja kestvus. 
Väga ühtlane poleerimistulemus. Sobib kasut-
amiseks kõigi poleerimispastadega.
Nr 28 004    

Universaalne poleerimisklots (80 g), tehtud poleerimisse-

gust ja vahast
Eriti sobiv vääris- ja mitteväärismetallide, 
aga ka plasti poleerimiseks ja kõrgläikepo-
leerimiseks. Sobib ka tuhmunud alumiini-

umi, vase või messingi värskendamiseks.
Nr 28 008     

Mikrofiibrist poleerimisketas, 15-kihiline (100 mm)
Väga pehme. Vääris- ja mitteväärismetallide, 
aga ka plasti läikepoleerimiseks. Eriti sobiv 
selliste kohtade lihvimiseks, millele jäikade 
ketastega ligi ei pääse. Kasutada ainult koos 
poleerimispasta või -emulsiooniga.

Nr 28 006     

 

Alumiiniumist tehtud ja freesitud laagripindadega koormust 

kandvad külgosad võimaldavad väga vaikset vibratsioonivaba 

tööd.

Pika, kuullaagritel peavõlliga (ketastevaheline kaugus umbes 
360 mm) ja reguleeritavate kaitsetega puhtaks töötamiseks polee-
rimispastadega. Võimas alalisvoolumootoriga muudetava kiiruse-
ga ajam (täiselektrooniline). Käivitamisel suure pöördemomendi 
ja tohutu veojõu saavutamiseks isegi tugeva kokkupuutesurve kor-
ral.Tugev kinnitus kruvide abil, aga ka kaasasoleva pitskruviga hori-
sontaal- või vertikaalasendis.
Seadme komplekti kuulub:
üks jäik ja üks pehme musliinist poleerimisketas (100 × 15 mm) ja üks 
universaalne poleerimisklots (80 g).

Võlli veab ringi hammasrihm: mootor ei kitsenda 
enam tööpiirkonda. Peavõlli ümbritsev sale korpus 
lubab töödelda isegi väga pikkade ja mitmesuguse 
kujuga toorikute pinda.
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Tehnilised andmed: 
230 V. Võimas harjadeta kahekiiruseline mootor (205 W). Töökaugus 
460 mm. Võnkesagedus 900 või 1.400 p/min. Sae käik 18 mm. Laua 
suurus 400 x 250 mm. Detaili maksimaalne paksus 65 mm (45° kalde 
korral 32 mm). P 580 mm, L 320 mm, K 300 mm. Kaal 20 kg.

Nr 27 094  

Liugpingutid vineerisaele DS 460

(üks paar kuulub juba masina tarnekomplekti).

Tavaliste täppislõike saeterade kinnitamiseks suure 
pingutusjõuga, kui on vaja eriti täpset joondust.

Nr 27 096     2 tk  

Töökaugus 460 mm. Ülikergest magneesiumist saehoob vähendab 

survevalu-alumiiniumiga. Sujuvam töötamine ja puhtamad lõiked.

Märkus:

Täppistööde jaoks sobiv vineerisaag 
DS 230/E on leheküljel 37 !

Kahekiiruseline vineerisaag DS 460

DS 460 on varustatud imikanali j
a ühendusega. Tagab tolmuvaba 
ja puhta töötamise.

 

Tugev konstruktsioon: eriotstarbelisest malmist võnkeid summutav 

alusraam, puhtalt CNC-töödeldud ja pulbervärvitud. Seisab tööta-

mise ajal kindlalt ja vibreerimata paigal. 

Täppislaagritel magneesiumist saehoovad: äärmiselt kerge ja tugev ning 
lõikepiirkonnas detaili vabaks nägemiseks kitsa kujuga. Reguleeritava 
otsakuga laastude puhur. Lisaks imikanal tolmuimejaga ühendamiseks.

Suur valualumiiniumist töölaud (400 x 250 mm). Seda saab saetera hõlp-
samaks vahetamiseks lukustusest vabastada ja tahapoole nihutada (vt 
kirjeldust paremal üleval). Tavalised täppislõike saeterad kinnitatakse 
eriti täpseks joondamiseks liugpingutite abil suure pingutusjõuga. 
«Masin on valmistatud ette ka tihvtiga saeterade jaoks, mida paigalda-
takse ilma liugpingutiteta. Sellist tüüpi vineerisae puhul on eriti oluline 
see, et käepärase pöördnupuga saab saetera tundlikult pingutada.

Laua kalde reguleerimine -5 kuni 50° (vt paremal all).

Lõikevõimsus: puit 60 mm, värvilised metallid (liigi järgi) 10 – 15 mm. 
Lõikab hõlpsasti ka pleksiklaasi, klaaskiududega tugevdatud plastmassi, 
vahtmaterjali, kummi, nahka ja korki. Kaasas 5 hõreda- ja 5 tihedaham-
balist saetera.

Ülimalt tähtis ! Käepärane 
seadistusnupp võimaldab 
saeterade tundlikku 
kinnitamist.

 

Töökaugus 460 mm. Ülikergest magneesiumist saehoob vähendab 

survevalu-alumiiniumiga. Sujuvam töötamine ja puhtamad lõiked.
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liikuvat massi ligi 40% võrreldes 
Standardsed vineerisaeterad (tihvtidega). 127 mm:  

Okas- ja lehtpuidust, plastist ning muudest pehmetest materjalidest ja eriti pakse-
mate toorikute lõikamiseks. Jämedahambaline (TPI = 10 hammast tolli kohta):
Nr 28 741       2,61 x 0,51 mm   12 tk  

Õhukeste materjalide, okas- ja lehtpuidu, aga ka plastide lõikamiseks.
Tavahambaline (TPI = 18 hammast tolli kohta): 
Nr 28 743       1,86 x 0,24 mm   12 tk  

Mitteraudmetallide, kiudtugevdatud plasti, plasti, pleksiklaasi ja puidu lõikamiseks.
Peenehambaline (TPI = 25 hammast tolli kohta):
Nr 28 745       1,76 x 0,25 mm   12 tk  

Spiraalne saetera. 130 mm pikk, lamedate otstega (ilma tihvtideta).

Need saeterad lõikavad igas suunas, võimaldades seega toorikut igalt poolt treida (annab 
eelise just suuremate toorikute töötlemisel). Nõutav ava A 1,5 mm. Ideaalne plasti, okas- ja 
lehtpuu töötlemiseks.
Nr 28 747      1,2 mm    12 tk   

Super-Cut vineerisaeterad ilma tihvtideta. 130 mm. 

Leht- ja okaspuu, plast, Perspex-klaas ja pehmed värvilised metallid.
Harva hammastusega saeterad   (No. 9: 14 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 116      130 x 1,5 x 0,48 mm   12 tk  

Standardse hammastusega saeterad  (No. 5: 17 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 117       130 x 1,2 x 0,38 mm   12 tk  

Tiheda hammastusega saeterad  (No. 3: 20 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 118       130 x 0,8 x 0,34 mm   12 tk  

Kõvad materjalid nagu teras ja Pertinax-klaas.
Standardse hammastusega saeterad   (No. 5: 36 saehammast 25 mm kohta):
Nr 28 112 130 x 0,85 x 0,4 mm   12 tk  

Tiheda hammastusega saeterad  (No. 3: 41 saehammast 25 mm kohta): 
Nr 28 113       130 x 0,75 x 0,36 mm  12 tk  

Eriti tiheda hammastusega saeterad  (No. 1: 50 Z auf 25 mm): 
Nr 28 114       130 x 0,6 x 0,3 mm   12 tk  

 

Kahekiiruseline vineerisaag DSH. End 10 000-kordselt 

õigustanud standardmudel 400 mm töökaugusega.

Saetera on lihtsalt vahetatav 

ega vaja töölaua tüütut 

tahapoole lükkamist.

liikuvat massi ligi 40% võrreldes 

Patenditud suure pingutusjõuga liugpingutid 

tagavad saeterade täpse joonduse. Laua pin-
nas asuvad süvendid fikseerivad liugpingutite 
asendi ja kauguse ning lihtsustavad saetera 
paigaldamist.

Uudne lahendus (patenditud): saetera vaheta-
mise hõlbustamiseks saab horisontaalseks seatud 
laua lukustusest vabastada ja 80 mm võrra taha-
poole nihutada. Siis on vaba vaade eeskätt alumi-
sele saehoovale liugpinguti või tihvtiga saetera 
fikseerimiseks.

Laua kalde reguleerimine –5 kuni 50°. 
Suuremõõtmelise fiksaatoriga 0°, 10°, 20°, 30° ja 
45° juures. Lisaks täppisreguleerimine. Täpseteks 
kald- ja nurklõigeteks.

 

Lõikevõimsus: puit 50 mm, plastmass 30 mm, värvilised metallid 10 mm. 

Pleksiklaasi, klaaskiududega tugevdatud plastmassi, vahtmaterjali, kummi, naha ja korgi 
lõikamiseks. Valualumiiniumist peenikesed saehoovad, et ülevalt oleks vaba vaade. Regulee-
ritava õhudüüsiga lõõts. Tugev valualumiiniumist laud (360 x 180 mm), kaldlõigete jaoks 45° 
kallutatav. Valuterasest aluskorpus tagab kindla paigalseismise ja vibratsioonita töötamise. 
Kaasas 5 hõreda- ja 5 tihedahambalist saetera.
Tehnilised andmed: 
230 V. Võimas harjadeta kahekiiruseline mootor (205 W). Võnkesagedus 900 või 1.400 p/min. 
Sae käik 19 mm. Töökaugus 400 mm. Maksimaalne lõikesügavus 50 mm, 45° kalde korral 
25 mm. Kaal umbes 17 kg.
Nr 28 092  
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Rihthöövel AH 80

AH 80 ja DH 40: maailma kõige väiksem ja täpsem !

Säng on valmistatud survevalu-alumiiniumist ja istupinnad 

on CNC-viimistlusega. Need on okas- ja lehtpuidu puhta 

ning vibratsioonivaba hööveldamise eeltingimused.

Seadme kirjeldus Kuullaagritel höövlivõll, millel on vahetata-
vad HSS-terasest terad. Rihmajam eriti vaikselt alalisvoolu-
mootorilt. Freesitud töölaud, mille parema osa kõrgus on 
käsikruvi abil täpselt seadistatav. Seadistatav pikipiirik on 
kallutatav mõlemale poole kuni 45° (olemas skaala). Asjalik 
höövlivõlli kaitsekate, mis ei sega töötamist. Pealüliti koos 
hädaseiskamislüliti ja taaskäivituskaitsmega. Kaasas väljatõmbeotsak 
ja tõukevarras.

Tehnilised andmed: 
230 V. 200 W. 50/60 Hz. Töölaud 400 × 80 mm. Höövelduslaius 
80 mm. Laastu suurim paksus (ettenihe) 0,8 mm. Pöörlemissagedus 
6.000 p/min. Mass 5,5 kg. 
Isolatsiooniklass 1.
Nr 27 044                        

Rihthöövli AH 80 asendusterad
HSS-teras. Pikkus 82 mm.
Nr 27 046      2 tükki           

 

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWST (nur gültig für Deutschland).

Imiühendus koos tolmuimeja 
adapteriga tagab puhta 

töötamise lauasaepingiga FET 
ja rihthöövliga AH 80.

 

Märkus:

FET (ketassaag KS 230) väiksema versiooni 
kirjelduse leiate leheküljelt 36.

Lauasaepink FET

Seadistuskruvi pikisuunalise piiriku reguleerimiseks 1/10 mm võrra.

saetera. Täpsed ja sirged lõikeservad ei vaja lisaviimistlust.

 

Seadistuskruvi 
pikisuunalise piiriku 

reguleerimiseks 
1/10 mm võrra.

Reguleeritav 
lauapikendus koos 
integreeritud 
lisapiirikuga.

Alumiiniumist piirikuga nurgastopper ning sama 
pikkuse ja kaldenurgaga detailide tootmiseks 
vajalik reguleeritav käigupiirik.
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Volframkarbiidist teravikud
Ø 80 × 1,6 × 10 mm, 36 hammast. 
Ette nähtud balsapuidu, 
vineeri, okas- ja lehtpuitude, 
POLÜKARBONAADI, 
plastide, mitteraud-
metallide ning kiudtuge-
vdatud trükkplaatide 
lõikamiseks.
Nr 28 732    

Kõrglegeeritud eriteras (HSS)

Ø 80 × 1,1 × 10 mm, 250 
hammast.Mitteraudmetallide, 
okas- ja lehtpuidu, 
laminaatide, GRP, 
CFK ja komposiit-
materjalide lõikamiseks.  
Nr 28 730

 

Teemantkattega 

Ø 85 × 0,7 × 10 mm.
Kiht ´D100´. Keraamika, 
portselan, keraamilised 
plaadid, kivi, CFK, CRP ja 
epoksü-trükkplaadid.

Nr 28 735   

 

Alust koos ajamiga saab üles tõsta ja 
toestada nagu kapotti. Tänu sellele on 
seadme puhastamine ja saetera vahe-
tamine lihtne.

 

 

ABS-plastist piludeta saekate tagab 
saetera ja aluse väikese vahemaa (FET 
saetera pilud asuvad saeterast allpool). 
Väga väikeste tükkide lõikamiseks.

UUS

 Reguleeritava kõrgusega ja kuni 45° kallutatav volframteravikega 

Sobib puidu, mitteraudmetallide, plasti, pleksklaasi, klaaskiuga tugevdatud plaatide, vahu ja paljude 

muude materjalide töötlemiseks. Tänu survevalu-alumiiniumist valmistatud kandvatele osadele ja 

tasapinnaliselt freesitud alusele tagatakse stabiilne konstruktsioon.

Mikroreguleeritav, täpne ja stabiilne pikisuunaline piirik tagab olulised eelised. Pärast jämereguleerimist saab 
piirikut seadistuskruvi abil reguleerida väiksema sammuga kui 1/10 mm. Reguleeritava kõrgusega ja 45° ula-
tuses kallutatav saetera võimaldab koos nurgastopperiga topeltkaldu saagida. Spetsiaalse alalisvoolumootori 
ja Optibelti hammasrihmaga ajam on madala müratasemega. Saetera võll pöörleb kuullaagritel. Volframotstega 
saetera 80 x 1,6 x 10 mm (36 T). Täiendav toorikutõukur ja ABS-plastist piludeta saekate, mis tagab saetera ja 
aluse väikese vahemaa. 
Tehnilised andmed: 

230 V. 7.000 p/min. Saetera on võimalik keerata kuni 45°. Laua suurus 300 x 300 mm. Lõikamissügavus 1 – 22 
mm. Kasutada võib saeterasid, mis jäävad vahemikku 50 – 85 mm (ava suurus 10 mm). Kaal ligikaudu 6 kg.
Nr  27 070 

Super cut 

Läbimõõt 85 x 0,5 x 10 mm. 
80 saehammast. 
Kasutatakse okas- 
ja lehtpuu ning 
plasti 
lõikamiseks.

Nr 28 731   

Valualumiiniumist kandev konstruktsioon, freesitud pesad laagritele ja 

võllidele. 
Need on vajalikud pehme ja kõva puidu vibratsioonivabaks ja puhtaks höövelda-
miseks. Kolmel laagril paiknev höövlilaud (siledaks freesitud valualumiiniumist), 
mida saab käsirattaga (kuni nullini reguleeritav ringskaala) 1/10 mm täpsusega 
reguleerida. Automaatne ühtlane tagasilöögikaitsega etteanne – sooniline vedruga 
sisestusrullik transpordib ka ebaühtlase kujuga detaile. Kummeeritud pinnaga 
väljastusrullik ei kahjusta hööveldatud pinda. Kahe kiirlõiketerasest pöördteraga 
täppishöövlivõll.

Tehnilised andmed: 
230 V. 200 W. 50/60 Hz. Hööveldamispaksus kuni 40 mm. Hööveldamislaius 
kuni 80 mm. Laastu paksus kuni 0,8 mm. Höövlivõlli pöörlemiskiirus 6.000 p/min. 
Etteandekiirus 4,8 m/min. Töölaua pikkus 232 mm. Kaal umbes 8 kg.
Nr 27 040        

Varuterad
Kasutamiseks paksusmasinal DH 40. Valmistatud kiirlõiketerasest. 
Pikkus 82 mm.
Nr 27 042      1 paar                 

Sobib peentöötluseks, mudeliehituseks, valuvormide valmistamiseks, 
mänguasjade tootmiseks, samuti arhitektidele, tisleritele ja lukkseppadele.

Paksusmasin DH 40
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Täppis-lihvimistöödeks ja väikesteks parandustöödeks. 

Reguleeritav lihvimiskiirus 250 – 800 m/min. Valmistatud Euroopas.

Ketaslihvija TG 125/E

Sobib igat tüüpi puidu, terase, mitteraudmetallide, väärismetallide 

ja plasti (ka pleksiklaasi ning kiudtugevdatud plastide) töötlemi-

seks. 
Võimas ülekanne ja vibratsioonivaba töötamine tänu tasakaalustatud 
alalisvoolumootorile. Kiudtugevdatud POLÜAMIIDIST kere. Alumiini-
umist töölaud on kallutatav alla kuni 50°, üles kuni 10° ja varustatud 
nurgapiirikuga. Survevalu-alumiiniumist valmistatud ja tasaseks treitud 
lihvketas on kaetud silikoonkilega. See võimaldab lihvpaberi hõlpsat 
asendamist. Kaasas kaks neljakandilist silikoonkilet, mis võimaldavad 
kasutatud lihvpaberit säilitada ja hiljem kasutada. Seadet saab kinnita-
da tööpingile töölaua rõhtsas asendis, aga ka kiiresti ja ohutult töölaua 
püstises asendis. Varustatud imiotsakuga ja tolmuimeja üleminekuga, 
et tagada tolmuvaba töötamine. Kaasa lihvkettad terasuurusega 80, 
150 ja 240, igaühte kaks tükki.

Tehnilised andmed:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Reguleeritav lihvimiskiirus vahemikus 250 – 
800 m/min (vastab pöörlemiskiirusele 1.150 – 3.600 p/min). Lihvketta 
läbimõõt 125 mm. Alus 98 x 140 mm. Lihvimiskõrgus 62,5 mm. Suurus 
300 x 140 x 160 mm. Kaal ligikaudu 3 kg.

Nr  27 060  

 

Imikanal, mida saab adapteri 
abil tolmuimejaga ühendada.

Survevalu-alumiiniumist valmistatud, tasaseks 
treitud ja silikoonkilega kaetud lihvketas (125 mm). 

See võimaldab lihvpaberi hõlpsat asendamist.

Alust saab reguleerida allapoole 50° ja ülespoole 
10° ulatuses. Nurgastopperiga.

Horisontaalne ja vertikaalne kinnitamine C-klambri 
abil (vt eespool toodud joonist).

Koos horisontaalse C-klambriga (koos 
alusega), kuid tööriistade teritamiseks 

saab seda kiirelt ja ohutult ka vertikaal-
sesse asendisse fikseerida.

Isekleepuvad valget värvi korundlihvkettad 

mudelile TG 125/E

Tööstuslik kvaliteet. Leht- ja okaspuu, puitlaastplaatide, fiiber-
plaatide, mitteraudmetallide, terase, plasti, korgi, kummi 
ja mineraalsete materjalide lihvimiseks. Läbimõõt 125 mm. 
Sisaldab lihvketaste hoiustamiseks ja korduskasutamiseks vaja-
likku ruudukujulist silikoonriba.
Nr 28 160 terasuurus    80 5 tk  

Nr 28 162 terasuurus  150 5 tk  

Nr 28 164 terasuurus  240 5 tk  

Mõlemad seadmed on varustatud imiühenduse 
ja üleminekuga, mis tagavad tolmuvaba ning 
puhta lihvimise. Soovitame kasutada meie 
CW-maticu kompaktset tööpingi tolmuimejat 
(vt lk 15), millel on sisse ehitatud automaatne 
lülitus. Tolmuimeja töötab niikaua, kuni masin 
töötab. Väljalülitumise viitaeg on viis sekundit 
pärast elektritööriista väljalülitamist.
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Koos 250 mm lihvkettaga, lihvimiskiirus muudetav vahemikus 

250 – 750 m/min. Valmistatud Euroopas.

Pikkade servade, lõpusektsioonide, raadiuste 

ja nurkade lihvimiseks. Tooriku pööramise tule-

museks on täpsed siledad pinnad õige nurga all. 
Sobib leht- ja okaspuidu, värviliste metallide, tera-
se, plasti (PERSPEX-klaas ja trükkplaadid), korgi ning 
kummi lõikamiseks. Lihtsas tabelis on näidatud soo-

vituslikud kiirused erinevate 
materjalide jaoks. 

Tugev konstruktsioon:

valualumiiniumist sooniline 
korpus (puuduvad terastoru-
dest või plekist elemendid). 
Siledaks lihvitud lihvtald, millel 
on silikoonkile. Selle tõttu saab 
peale kleebitud lihvkettaid 
pärast kasutamist hõlpsasti 
eemaldada. Komplekti kuulu-
vad ka kaks nelinurkset siliko-
onkilet kasutatud lihvketaste 
säilitamiseks ja uuesti kasuta-
miseks. Imikanal tolmuimejaga 
ühendamiseks, et oleks võima-
lik tolmuvabalt töötada. Kom-
plektis nurgapiirik ning kaks 
lihvketast terasuurusega nii 80 
kui ka 240. 

Tehnilised andmed: 
230 V, ajam läbi hammasratta (ülekandesuhe 7,3 : 1). 
Elektrooniline kiiruse reguleerimine vahemikus 
umbes 250 – 750 m/min. Ketta läbimõõt 250 mm. 
Maksimaalne lihvimiskõrgus 135 mm, töölaua mõõ-
dud 275 x 105 mm (keeratav 15° sisse, 45° välja). Välis-
mõõdud ilma töölauata 330 x 280 x 230 mm. 
Nr 28 060  

Ketaslihvmasin TSG 250/E 

 

250 mm läbimõõduga, 
teemanttööriistadega 

töödeldud lihvketas. 
Topeltkuullaager.

Isekleepuvad korundlihvkettad TSG 250/E jaoks

Tööstuskvaliteet. Pehme ja kõva puidu, puitlaastplaatide, kiudplaatide, 
värviliste metallide, terase, plastmassi, korgi, kummi ja mineraalide 
lihvimiseks. Ø 250 mm. Kaasas silikoonkile kasutatud lihvketaste 
säilitamiseks.

Nr  28 970 karedus   80    5 ketast  

Nr  28 972 karedus 150   5 ketast  

Nr  28 974 karedus 240   5 ketast  

Isekleepuvad ränikarbiidlihvkettad TSG 250/E 

jaoks
Värviliste metallide, terase, klaasi, klaaskiuga tugevdatud plastmassi, 
plastmassi ja keraamika lihvimiseks. Ka koos vedelikjahutussüsteemi-
ga. Ø 250 mm. Kaasas silikoonkile kasutatud lihvketaste säilitamiseks.
Nr 28 976 karedus 320  5 ketast  

Nakkuv silikoonkile võimaldab lihvpaberi lihtsat 

eemaldamist (Ø 250 mm).
Vanemate ketaslihvijate TSG 250/E uuendamiseks (toodetud enne 
2007, seerianumbriga kuni 14190). Kile tuleb panna alumiiniumist 
lihvkettale, mis tagab kasutatud lihvpaberi lihtsa eemaldamise. 
Kaasas neli neljakandilist silikoonkilet, mis võimaldavad kasutatud 
lihvpaberit säilitada ja hiljem kasutada.

Nr 28 968 komplekt  
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MICRO lintsaag MBS 240/E
Jäik ribilisest survevalu-alumiiniumist kere (mitte torudest ega 

lehtmetallist ehitusega).  Topeltkuullaagrile kinnitatud alumiinium-
rattad. Tugev freesitud töölaud, milles on 
kaldsaagimist võimaldav pilu (täpne saagi-
misnurk kuni 45°). Kolme kuullaagriga sae-
lindi juhtsüsteem on seadistatava kõrgusega 
ja sobitatav erinevatele saelindi laiustele. 
Väikese müraga 230 V mootor (kvaliteetne, 
vaikne, pikaajaline) koos Optibelti hammas-
rihmaga. Elektrooniliselt juhitav kiirus tagab 

erakordselt täpse lõikuse (viimistlus ei ole enam vajalik !).
Tabelis on näidatud peaaegu igasuguste materjalide soovitatavad 
kiirused. Saelint ristlõikega 5 × 0,4 mm 
on parim peentööks ja võimaldab 
väikeste raadiuste lõikamist.

Tehnilised andmed: 
230 V. Saelindi kiirus reguleeritav 
vahemikus 180 – 330 m/min (tagasis-
ideefekt). Suue 150 mm, maksimaalne 
kõrgus 80 mm. Töölaua mõõdud 200 
× 200 mm (kallutatav vahemikus 0° 
kuni 45°). Mass ligikaudu 8 kg. Kom-
plekti kuulub üks saelint 1.065 × 5 × 
0,4 mm (hammastus 14 TPI).
Nr 27 172  

                                         Saelindi juhik, eraldi   (vt joonist ülal)
                                         Nr 28 187  

Karastatud Rootsi terasest 
Tihedahambalised (TPI indeks 24). Terase ja messingi lõikamiseks. 
Nr 28 174                   1.065 x 5 x 0,4 mm  

Nagu ülemised, kuid harvahambalised (TPI indeks 14).
Nr 28 176                   1.065 x 5 x 0,4 mm  

Kitsas saelint (3,5 mm)
Valmistatud erikarastusega terasest, induktsioonkarastatud harvaham-
balised (TPI 14) saelehed. Sobib eelkõige väikese kõverusraadiusega 
lõigete tegemiseks puidu, mitteraudmetallide ja plastide korral.
Nr 28 180                     1.065 x 3,5 x 0,5 mm   

Bimetallist saelindid
Legeeritud terasest kandelint, kulumiskindlast terasest saehambad. 
Hammaste TPI indeks vahemikus 10–14. Sobivad suurepäraselt kõikide 
standardsete kvaliteetterasetüüpide, mitteraudmetallide ja roostevaba 
terase lõikamiseks.
Nr 28 172   1.065 x 6 x 0,6 mm   

Teemantkattega saelint
Kivide, keraamika, klaasi või kiudtugevdatud plastide lõikamiseks.
Nr 28 186    1065 × 3 × 0,3 mm  
 

Jõhvsaelint, eriti kitsas (1,3 mm)   
Valmistatud karastatud eriterasest, eriti väikese raadiusega lõigete tege-
miseks (10 hammast). Kõikide puiduliikide, plasti ja mitteraudmetallide 
lõikamiseks.

Nr 28 182                   1.065 × 1,3 × 0,44 mm  

 

Sobib ideaalselt terase, värviliste metallide, puidu ja plasti 

lõikamiseks. Kolme kuullaagriga saelindi juhtimissüsteem.

 

Märkus: 

TPI tähistab saehammaste arvu saelindi pikkuse ühes tollis (25 mm).

UUS
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Volframotstega ketassaetera (36 T)
Eriti tihedalt paiknevad saehambad tagavad balsa-
puu, vineeri, okaspuu ja klaaskiududega tugevdatud 
plasti lõikamisel äärmiselt puhtad lõikeservad. Sobib 
ka lehtpuu, POLÜKARBONAADI, plasti ja alumiiniumi 
lõikamiseks. 
Nr 28 732       80 x 1,6 x 10 mm  

Tugevdusega lõikeketas 
Korundühendiga ja purunemiskindel. Sobib lege-
eritud ja mittelegeeritud terase, roostevaba terase 
ning mitteraudmetallide lõikamiseks. Samuti puidu 
ja plasti lõikamiseks. 
Nr 28 729      80 x 1 x 10 mm  
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Värviliste metallide, plasti ja puidu täpseks mõõtulõikamiseks.

Ketas-/nurksaag KGS 80

Küljele liikuv saepea 
vähendab toorikut hoidvate 
pingikruustangide ja saetee 
vahelist kaugust. Lõikamine 

ilma vibratsiooni ja lõginata !

Mugav käepide koos sisseehitatud 
lüliti ja nupuga saeketta 

vabastamiseks.

Reguleeritav piirik 
kuni 300 mm.

Valualumiiniumist ümmargune 
töölaud pöörleb 45° vasakule ja 
paremale. Seiskamispiirikud iga 

15° jaotuse järel.

Integreeritud kinnitussüsteem fikseeritud pakkidega. V-kujuline 
soon ümarate toorikute jaoks. Esiküljel asuv soon võimaldab 
kinnitada õhukesi toorikuid.

Sobib ideaalselt kaldlõigete tegemiseks: reguleerimine 
pöördaluse (koos kinnitatud toorikuga) ja mitte spindlikasti 
abil  !

Raami teise osa identse pikkusega vastunurk liigub pikisuunalise 
piiriku kerge lülituse ja aluse pööramisega 2 x 45° võrra. Võimas, 
kuid vaikne alalisvoolumootor. Jõuülekande tagab hammasrihma-
jami sujuv liikumine. Volframotstega saetera sobib mitteraudme-
tallide, puidu ja plasti lõikamiseks (80 x 1,6 x 10 mm, TPI indeks 36).

Muud tehnilised andmed:

230 V. 200 W. 50/60 Hz. 6.000 p/min. Pöördaluse põhi on valmi-
statud väga stabiilsest survevalu-alumiiniumist ning sisaldab CNC-
tööpingiga freesitud lisatarvikuid ja liugureid. Alus 230 x 230 mm. Kaal 
6 kg. Sae tootlikkuse leiate tabelist.

Nr 27 160   

Märkus:

KGS 80 väiksem mudel, meie miniketassaag KG 50 (kaalub 6 kg 
asemel ainult 1,5 kg) on leheküljel 38. Leheküljel 43 on KGS 80 
jaoks rohkem saekettaid.

Sae tootlikkus 90° nurga all 

(täisnurkne lõige)

Sae tootlikkus 45° nurga all 

(nurksaagimine)

Materjali paksus 
(mm)

Materjali max 
laius (mm)

Ümarmaterjal 
(mm)

Materjali paksus 
(mm)

Materjali max 
laius (mm)

Ümarmaterjal 
(mm)
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Täppistöödeks: võimalik puurida isegi 0,5 mm auke.

Kolmeastmelise rihmülekandega. Valmistatud Euroopas.

Puurpink TBM 220

Märkus:

Lisavarustusse kuuluva MICRO 
koordinaatplaadi kirjeldust vt lk 23.

Survevalu-alumiiniumist freesitud pinnaga töölaud (220 × 120 mm), 

millel on seadistatav piire ja skaala ning koordinaatlaua MICRO 

KT 70 keermestatud kinnitusavad. Tugev terasest post (20 × 340 mm). 
Äärmiselt stabiilne survevalust ülekandepea, VDE-testitud 230 V 
mootor. Väga vaikne ja eriti töökindel. Jõuülekandesüsteemi kuulub 
alumiiniumist rihmaratas ja lame rihm. Spindli kolm pöörlemiskiirust 
(kolmekordne jõumoment madalatel pööretel). Etteandehoob skaa-
laga sügavuse reguleerimiseks.

Tehnilised andmed:

230 V. 85 W. 50 – 60 Hz. Spindli pöörete arv 1.800, 4.700 ja 8.500 p/
min. Äärmiselt suur pöörlemistäpsus, etteanne 30 mm. Suudme 
sügavus (postist kuni spindlini) 140 mm. Komplekti kuuluvad kuus 
kolmelõhelist täppispadrunit võllidele suurusega 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 
– 3,2 mm. 3/8" keere. Mass 3,3 kg.
Nr  28 128  

Puuripadrun

Puurivarrastele mõõtudega 0,5 kuni 6,5 mm. 
Max pöörete arv 10 000 p/min. Tööstuslik 
kvaliteet koos äärmiselt suure pöörete-
täpsusega. 3/8" keere sobib MICROMOTi 
puurpingile TBM 220.
Nr  28 122  

Täpsed pingikruustangid                                                      

Lihtne kasutada. Koos täpse juhikuga:

Tööpingi valutsingist valmistatud 
pingikruustangid MS 4 on hindamatu 
väärtusega lisatarvik, mille üksikasjaliku 
kirjelduse leiate lk 22.

Kaasas 6 MICROMOTi terastsangi.

Täielikult reguleeritav sügavuspiirik.

Võlli kiirust saab lintrihma 
abil kolmeastmeliselt 
reguleerida, mis võimaldab 
väiksema pöörlemiskiiruse 
korral väändemomenti 
vähemalt kolmekordistada.
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Ainulaadne masin. Valmistatud Euroopas. Ideaalne kasutamiseks 

täppismehaanikas, töökojas ja laboris.

Kõrgust saab reguleerida hambulise raami ja vända abil.  

Võimas ja pika tööeaga alalisvoolumootor. Võlli ajamit vedaval 
rihmarattal on kolm kiirusasendit, mille abil saab 
madalamatel pööretel saavutada peaaegu kuus 
korda suurema väändemomendi.
Praktiline puurimissügavuse indikaator on varusta-
tud reguleeritava piirikuga. Puurimisvõll pöörleb 
täppiskuullaagritel. 1/2-tollise keermega võllipea 
külge sobib puurpadrun (tööstuslik kvaliteet). Teras-
padrunitele sobilik võll koos lisadetailidega.

Tehnilised andmed:

230 V. Võlli pöörlemiskiirus 1.080, 2.400 ja 4.500 p/min. Võlli käik 
63 mm. Kõrguse reguleerimine 70 mm vända abil. Suue 140 mm. Tööa-
luse kasulik pind 200 x 200 mm. Sammas 45 x 500 mm. Padruni 
läbimõõt kuni 10 mm. Terase puurimissügavus kuni 10 mm. Kaal 
ligikaudu 10 kg.
Nr  28 124   

Puurpadrunite komplekt TPH puurpingile

Kolme lõhega ja karastatud. Üks igast mõõdust: 2,35 – 3 – 3,2 – 4 – 
5 ja 6 mm. Koos puurpadruni lukustusmutriga (M 17).
Pakendatud kenasse liugkaanega puitkarpi.
Nr  28 200  

T-mutrite komplekt PRIMUSe kruustangidele
Kaks T-mutrit, kruvid ja muud vajalikud lisatarvikud. Kasutamiseks 
puuristatiivide mudelitega BFB 2000 ja KT 150 ning puurpingi mude-
liga TBH. 
Nr 20 394   

Puurpink TBH

PRIMUS 75
Aluskorpus on valmistatud eriotstarbelisest malmist, juhikud on 
CNC-töödeldud. Vahetatavad pakid. Freesitud tööpind. Käigukruvil 
on spetsiaalne keere, mis tagab sujuva töötamise ka suuremate 
telgkoormuste korral. Pakkide laius 75 mm. Paki ava ulatus 65 mm. 
Kinnituspilude keskosade vahekaugus 100 mm. Pilude suurus 80 x 
11 mm. Kaal 2,5 kg.
Nr 20 392   

PRIMUS 100
Pakkide laius 100 mm. Paki ava ulatus 75 mm. Kinnituspilude kes-
kosade vahekaugus 135 mm. Pilude suurus 105 x 15 mm. Kaal 5 kg. 
Muud detailid nagu PRIMUS 75 puhul.
Nr 20 402  

Kõrgust saab 
reguleerida 

hambulise raami ja 
vända abil.

 

Märkus:

Siin näidatud plaat ja puurimismasina õlg on tehtud survevalu-
alumiiniumist. Puhastatud, roostekindel ja staatiliselt väga vastupidav 
materjal. Kõik detailid ja sõlmed on meie ülimoodsate 
CNC-tööpinkidega töödeldud (freesitud, puuritud, treitud jne).

Väga sobilik kasutamiseks sisetreimisel koos 
KT 150 koordinaatplaadiga (lk 68).

Stabiilne, ribidega tugevdatud ja 
tasapinnaliselt freesitud töötamisalus 
kahe T-kujulise soonega.
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MICROMOT 20 mm ümbrisvõruga. Eraldi saadaolev adapter võimaldab 

kasutada keermestamiseks kombinatsioonis tööriistaga MIS 1. 

Valmistatud Euroopas.

Puurimisseade BV 2000

 

 

Täpne seade paralleelselt puurimiseks, keermestamiseks ja freesimi-

seks. Valmistatud täpsest survevalu-alumiiniumist.

Kaheliigendiline pööratav toend ja 20 mm standardne kaelus. Pärast kinni-
tamist säilitab seade alati püstise asendi. See tähendab, et nt puuritud avad 
on tooriku pinnaga alati täpselt risti ! Kergesti loetava skaalaga juhtseade 
puurimissügavuse piiramiseks. Pärast puurimist tõmbab reguleeritav vedru 
puurseadme automaatselt ülemisse ooteasendisse tagasi. Freesitud pinnaga 
jäik alusplaat koos 200 × 200 mm kasuliku pinna ja kahe läbiva MICROMOTi 
T-soonega (12 × 6 × 5 mm). Jäik puuri sammas (läbimõõt 45 mm, pikkus 500 mm).

Standardne 20 mm kaelus puurimisseadmete (täppistrell-lihvmasin FBS 240/E, 
professionaalne trell-lihvmasin IBS/E, pika kaelaga trell-lihvmasin LBS/E, 
MICROMOT 60, 60/E, 60/EF ja MICROMOT 230/E) täpseks kinnitamiseks.

Nr 20 002  

Tänu kolme asendiga lülitile (sees/väljas/
tagurpidi) ja pööremissagedusele 250 p/
min on MIS 1 ideaalne keermestamiseks: 
keermelõikur on täpselt suunatav ja tagab 
väga korrektsed ja täpsed vertikaalsed sise-
keermed.

Nr 20 004  

Adapter MICRO kruvikeeraja MIS 1 kasutamiseks 

keermestamisel BV 2000-ga

Märkus:

Professionaalne trell-lihvmasin IBS/E, MIS 1 ja kinnitusklambrid 
ei kuulu tarnekomplekti.

MICRO press MP 120

 

Täppistööriist peenmehaanikaks ja mudeliehituseks: sissepressimiseks, 

väljapressimiseks, neetimiseks, vermimiseks, ääristamiseks, traadi 

ja pleki painutamiseks. 

Hõlpsasti vormitavate ma-

terjalide reljeefimiseks, ribi-

tamiseks ja gofreerimiseks.

Koos 5 silindrilise mulgusta-
misriistaga (karastatud pin-

naga), mis sisestatakse hammastatud rakisesse ja kinnitatakse rihveldatud 
kruviga: Ø 3 – 4 – 5 - 6 ja 8 mm. Üks igat poolsfäärilist profiili Ø 3 ja Ø 9 mm 
ning 60° nelinurkne prisma pleki painutamiseks.
Vastaspooleks on hõlpsasti reguleeritav, karastatud pöörlev plaat kõigi vaja-
like avade ja põhjavormidega ülaltoodud mulgustamisriistade jaoks.
Survejõud ligikaudu 1.000 N (100 kg). Hammastatud rakise maksimaalne 
käik koos mulgustusrauaga on 65 mm, pöörleva plaadi kohal 50 mm. Tugev 
terasraam 120 mm töökaugusega. Terasest alusplaat 80 x 190 mm on 8 mm 
tsentriga ja kahe kinnitusavaga. Mass ligikaudu 2.800 g.

Nr 27 200  
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Handbuch für 
kreative Modellbauer

Grundwissen, Anregungen, 
Tipps, Tabellen

Tugev karbiidpliiats graveerimisseadmele GE 20

Terase, valuterase, värviliste metallide, plasti, klaasi, kivinõude ja plaa-
tide graveerimiseks. Otsanurk 60° (V kujuliste tähtede jaoks). Varre 
läbimõõt 3,2 mm. 

Nr 28 765 Tähe laius 0,5 mm  

Nr 28 766 Tähe laius 1    mm  

Tähtede, numbrite ja erinevate kujundite graveerimiseks.

 

Graveerimisseade GE 20

Märkus:
Professionaalne trell-lihvmasin IBS/E ja 
kinnitusklambrid ei kuulu tarnekomplekti.

Standardse 20 mm kaelusega kõigi terastsangidega varustatud 

MICROMOTi trellide ja freeside jaoks.

Tähtede, numbrite ja erinevate kujundite graveerimiseks metallile, 
plastile, klaasile või kivinõudele. Nimeplaatide, ehete või väärtasjade 
valmistamiseks. Samuti kergestivalmistatavate miniatuuride, erinevate 
kujundite, graveeringute, väljalõigete ja kontuurkujundite tegemi-
seks, kas või sarjaviisiliselt, kasutades isetehtud või kaubandusvõrgus 
müüdavaid šabloone (taimed, loomad, vapid).

Juhikule (šabloonide hoidikule) mahub maksimaalselt 14 tähte. 
Šablooni kontuure saab juhtmarkeri (ümmarguse käepideme) abil 
täpselt järgida.
Freesitavad tähed vähendatakse ülekande käigus. Ülekandesuhet 
saab kahe kruvi abil hõlpsasti fikseerida väärtustele 2:1, 3:1, 4:1 või 5:1.

Toorik joondatakse ja fikseeritakse liigutatava juhikuploki külge kinni-
tusklambritega (siin näidatud MICROMOTi kinnitusklambrite komplekt 
Nr 24 256) või kruustangidega.

Seadmega on kaasas: kaks komplekti tähti A-st Z-ni, sealhulgas sidekriips, 
punkt ja kaldkriips (kokku 78 detaili), üks igat kuuskantvõtit 1,5 – 3 ja 
5 mm, aga ka kuuskantkruvikeeraja (ümarpeaga) 2,5 mm. Komplekti 
kuulub põhjalik kasutusjuhend.

Nr 27 106  

Šabloonide komplekt graveerimisseadme GE 20 jaoks 

Tähed A – Z sidekriipsu, punkti ja ristkriipsuga. Lisaks numbrid 0 – 9. 
GE 20 juhikus kasutamiseks.
Nr 27 104  

 

Mudeliehitaja käsiraamat

Üle 370 lk infot ja nõuandeid mudeliehituse kõikidest valdkondadest. 
Kõik illustratsioonid on värvilised.

Kaunilt kujundatud raamat pakub 
head ülevaadet erinevatest mater-
jalidest ja nende kasutusvõima-
lustest. Raamatus antakse üldkir-
jeldus tööriistadest ja -võtetest 
ning põhjalikud tehnilised selgi-
tused MICROMOTi tööriistadest ja 
juurdekuuluvatest lisatarvikutest.
Suur osa raamatust on pühenda-
tud praktilistele nõuannetele. Selle 
kasuliku raamatu lõppu on lisatud 
arvukalt kasulikke tabeleid. Ainult 
saksa keeles !

Nr  28 996              
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Jagamispea freesile MICRO MF 70 ja koordinaatplaadile 

MICRO KT 70
Seda lisatarvikut kasutatakse ümarate toorikute töötlemiseks, nihkega aukude 
või võrdsel kaugusel olevate aukude 
puurimiseks ning pindade freesimiseks 
nelja-, kuue- jne poolsete materjalide 
puhul. Aluse korpuse küljes olev nooni-
us tagab väga täpse tulemuse. Pakkide 
mõõtmed: seest 1,5 – 32 mm, väljast 12 
– 65 mm. Ava suurus 11 mm (võimald-
ab pikemaid spindleid paigutada verti-
kaalsesse asendisse). Horisontaalsesse ja 
vertikaalsesse asendisse paigaldamiseks 
mõeldud kinnitusavad, sobilikud mutrid 
ning MICRO MF 70 freesi külge ja MICRO KT 70 koordinaatplaadile paigaldamiseks 
vajalikud kruvid. Suurus 72 x 64 x 38 mm. Liugkaanega puitkarbis.   

Nr  24 264  

Terasest täpsed pingikruustangid PM 40 

Täpsuse saavutamiseks freesitud terasest. Täiesti 

kandiline. 

Pakkide laius 46 mm 
ja töökäik 34 mm. 
Kogupikkus 70 mm. 
Eriti sobiv filigra-
anseks ja täpseks 
tööks MICRO freesi 
MF 70 või koordi-
naatplaadiga KT 70. 
Komplekti kuuluvad liugplokid ja kinnituskruvid. Paken-
datud puitkasti.

Nr 24 260  

 

MICRO frees MF 70 ja MICRO koordinaatplaat KT 70 on saadaval 

ka CNC-valmis versioonina.

MICRO frees MF-70/CNC-ready

 

Käsirataste asemel sammumootoritega X (risti-), Y (piki-) ja Z (püst-) telje jaoks.

Pakub huvi kasutajatele, kellel on juhtseade juba olemas või kes plaanib seda osta mõnelt 
teiselt selle turu pakkujalt. Sammumootorid ja võrdluspunktilüliti koos 2,2 m ühendusjuht-
mega ning üks standardpistik (9 kontaktine SUB-D) X, Y ja Z telgede jaoks. Ilma CNC- juht-
seadmeta ja ilma CNC-tarkvarata.
Muu tehniline lahendus on sarnane paremal esitatud MICRO freesiga MF 70.
Erandiks on suurem T-soontega töölaud ja mõnevõrra pikem käigupikkus X (ristisuunas) ja 
Y (pikisuunas). Kaasas MICROMOTi tsangid (terasest, karastatud, kolme lõhikuga), üks igast 
mõõdust: 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 ja 3,2 mm. Pildil kujutatud astmelised terasest kinnitusklam-
brid on samuti tarnekomplektis.

Tehnilised andmed:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. Spindli pöörete arv 5.000 – 20 000 p/min. Töölaud 250 × 70 mm. 
Käigupikkused: X (ristisuunas) 150 mm, Y (pikisuunas) 70 mm, Z (püstsuunas) 70 mm. Sam-
mumootorite täpsus 0,005 mm. Kogukõrgus 370 mm. Mass ligikaudu 7 kg.

Nr  27 112  

Tugevast alumiiniumist (tihendatud pinnaga), nagu pare-
mal pool kirjeldatud. Kahe sammumootoriga X (risti-) ja 
Y (piki-) telje jaoks. Töölaua mõõtmeid ja käigupikkusi vt 
MF 70/CNC-ready kirjeldusest.

Nr  27 114  

MICRO koordinaatplaat KT 70/CNC-ready
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Väike, kuid täiuslik: täppisfreespink laboriinseneridele, optikutele, 

juveliiridele, elektrikutele/mudeliehitajatele. Valmistatud Euroopas.

 

MICRO frees MF 70

 

Stabiilne hallmalmist alus, vertikaaljuhik ja koordinaatplaat. Lõt-
kuvaba, kõigil telgedel reguleeritavad seadekiilud. Valualumiini-
umist spindlikastis on 24-mähiseline spetsiaalne (balansseeritud) 
mootor, mis tagab suurtel pöörlemiskiirustel vibratsioonivaba töö.
Taoline stabiilsus võimaldab kasutada ka kõige väiksemaid freese. 
MICROMOTI kolmelõhelised, karastatud terasest puuripadrunid 
sobivad läbimõõtudele 1 – 1,5 – 2 – 2,35 – 3 – 3,2 mm. Töölauas on 
3 MICROMOTI standardmõõtudega T-kujulist soont 12 x 6 x 5 mm. 
Reguleeritav joonlaudskaala lihtsustab tooriku positsioneerimist. 
Kõik käsirattad on kuni nullini reguleeritavad, 1 pööre = 1 mm, 
1 jaotus = 0,05 mm.
Tehnilised andmed:

230 V, 100 W, 50/60 Hz. Spindli pöörete arv 5.000 – 20 000 p/min. 
Töölaud mõõtudega 200 x 70 mm, X–Y teljed pikkusega vastavalt 
134 ja 46 mm, vertikaalne käigupikkus 80 mm. Aluspind 130 x 
225 mm, üldkõrgus 370 mm. Mass umbes 7 kg. Fotol kujutatud 
kinnitusplokid kuuluvad komplekti. Toorik ei kuulu !

Nr 27 110  

Pöörete arvu 
astmeteta regulee-

rimine vahemikus 
5.000 kuni 20 000 p/

min, ideaalne isegi 
kõige väiksema 

freesi jaoks.

Tugevast malmist alus.

Käsiratas kuni nulltasemeni regu-
leeritava skaalaga, 
1 pööre = 1 mm, 
1 jaotus = 0,05 mm.

Tugevast alumiiniumist laud. Mõlemale 
teljele on paigaldatud reguleeritavad 
astmelised liugurid.

Nüüdsest kuulub tarnekomplekti astmeline, terasest 
kinnitusplokk. Vt lk 23 (pakutakse lisatarvikuna).

Freesi kinnitus 
MICROMOTi 

süsteemi kuuluvate 
puuripadrunite jaoks.

MICROMOTI teraspadrunid, 
kolmelõhelised ja karastatud, läbimõõt 
1 kuni 3,2 mm.

Volframist freesid

Kaks soonelõikurit ja kalasabaprofiil (tsentrisse 
lõikamiseks). Võimaldab freesi langetamist 
ettepuurimata toorikusse. Hallmalmi, kara-
statud malmi, terase, valuterase, messingi, 
alumiiniumi, klaasi, plasti ja süsinikkiu töö-
tlemiseks. Üks igast mõõdust 1 – 2 ja 3 mm. 
Varre läbimõõt 3 mm. Saab tellida ka eraldi 
(vt lk 25).

Nr 27 116 3 tükki  

Täpne frees peene töö tarbeks.

Spindli pöörete arv 5000 – 20 000 p/min. 
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Täppistreipink FD 150/E

Tsentrite vahe 150 mm. Tsentri kõrgus sängist 55 mm. Tsentri kõrgus supordist 33 mm.

Laup- ja pikitreimiseks, sisetreimiseks, koonustreimiseks, lõikamiseks ja puurimiseks.
Komplektis kolmepakiline padrun ja pöörlev tsenter.

Pidevvalu-alumiiniumist treipingi säng koos kiiltappidega juhikutega.

Survevalu-alumiiniumist spindlikast. Vaikne alalisvoolumootor, 
2-astmeline rihmülekanne ja mootori pöörlemissageduse elektro-
oniline juhtimine tagavad suurte toorikute jaoks väikestel kiirustel 
suure võimsuse ning isegi kõige väiksemate toorikute lõikamiseks 
piisava kiiruse. Pealüliti koos hädaseiskamisfunktsiooni ja taaskäivi-
tuskaitsmega. Täppislaagritele paigaldatud spindel läbiva õõne lä-
bimõõduga 8,5 mm. Padrunis standardsete ER 11 tüüpi tsangide ist.

Kolmepakiline padrun, isetsentreeriv (sisepakid 1 – 20 mm, välispakid 
20 – 50 mm).

Survevalu-alumiiniumist tsentripukk koos spindli ja pöörleva tsentriga 
(istukoonus lühike MK0).

Suport: Liigutatakse piki sängi käsitsi ja kinnitatakse hoovaga. Pööratav 
terahoidik 6 × 6 mm treiterade kinnitamiseks.

Etteanne ülemise kelguga (60 mm, käigupikkus Z) ja põikkelguga (40 mm, 
käigupikkus X). Ülemise kelgu nurga seadistamine võimaldab treida koo-
nuseid nurgaga kuni ±45°.

Käsiratastel on nullitavad ringskaalad (1 jaotis = 0,05 mm, 1 pööre = 
1 mm).

Muud tehnilised andmed:

230 V. 50/60 Hz. Tsentritevaheline kaugus 150 mm. Telje kõrgus sängi 
kohal 55 mm. Telje kõrgus kelgu kohal 33 mm. Ristkelgu käigupikkus (X) 
40 mm, ülemise kelgu käigupikkus (Z) 60 mm. Terasest terahoidik 6 × 6 
mm treiterade kinnitamiseks. Spindli õõne läbimõõt 8,5 mm. 2-astmeline 
rihmülekanne koos elektroonilise regulaatoriga. 1. aste 800 – 2.800 p/
min. 2. aste 1.500 – 5.000 p/min. Mõõtmed umbes 360 × 150 x 150 mm. 
Mass 4,5 kg. Isolatsiooniklass 1.

Nr 24 150  

 

 

Kerge, stabiilne ja täpne. Kaheastmeline rihmülekanne ja elektrooniline kiir  

pöörlemiskiirust kuni 5000 p/min. Õige lõikekiirus ka kõige väiksemate det 
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Teritamisprotsessi täpseks juhtimiseks on seade varustatud 

liikuva alusvankriga. 

See liigub vasakult paremale ja 
pöörab puuriotsakut ümber oma 
telje. Tänu sellele on tagatud õige 
reljeefinurk. Alusvankril on käigu-
kruvi puuriotsaku täpseks ettean-
deks. Seade on varustatud ka lihvki-
viga terava lõikepinna tagamiseks.

Muud tehnilised andmed:

Korundlihvketas suurusega 50 x 13 mm. 230 V, 85 W. ABS-plastist 
korpus kinnitusavadega. Mass 1,7 kg. Seadme komplekti kuuluvad 
lihtsalt arusaadav kasutusjuhend ja vahetusketas. Varuketaste laie-
mat valikut vt lk 38.

Nr 21 200  

 

6-osaline treiterade komplekt. Valmistatud 

kvaliteetsest HSS-koobaltterasest. Lihvitud.

Üks sisetreitera, koorimistera, läbilõi-
ketera, viimistlustera, parem ja vasak 
lõiketera.
Suurus 6 × 6 x 65 mm. Treipingile 
FD 150/E, tarnitud puitkastis.

Nr 24 524 6 tk  

Puuripadrun. Ava 0,5 – 6,5 mm.

Tööstuslik kvaliteet ja täpne samateljelisus 
(lubatud kuni 10 000 min-1).
Koos teljega B 10 × MK0 (lühike). Treipingi 
FD 150/E tsentripuki jaoks.

                                                          Nr 24 152  

Suure ulatusega standardsed ER 11 tüüpi tsangid 

(DIN ISO 15488)
Täpne samateljelisus. Vähendatavad kuni 
0,5 mm alla nimiläbimõõdu (vahepealsed 
suurused ei ole vajalikud). D = 11,5 mm, L 

= 18 mm. Kaasas üks igast mõõdust: 2 –  2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 ja 7 mm. 
Kinnitusmutter M16 × 1. Sobib treipingi FD 150/E peaspindli jaoks. 
Tarnitud puitkarbis.
Nr 24 154                   7 tükki  

usregulaator võimaldavad kasutada spindli 

 ailide puhul. Valmistatud Euroopas.

Valmistatud 1,5 mm paksusest plekist, pulbervärvitud. Kaldus servad 
ees ja taga võimaldavad kerget puhastamist.
Ettepuuritud kinnitusaugud tagavad FD 150/E kindla püsivuse. P 400 
× L 165 × K 140 mm. Pildil kujutatud treipink ei kuulu tarnekomplekti.

Nr 24 156  

Laastukogumisalus koos pritsmekaitsega 

FD 150/E jaoks

Puuriotsaku teritaja BSG 220

3 kuni 13 mm läbimõõduga puuriotsakute kergeks 

teritamiseks, standardne kaldenurk 118°.

Märkus:

Puuriteritajaga BSG 220 töötamine on üsna lihtne. Ka väljaõppeta 
kasutajad on suutelised spiraalpuure DIN-i kohaselt teritama. Rahulda-
vate tulemuste saamiseks on siiski oluline enne selle masinaga tööta-
mist uurida tähelepanelikult toote kasutusjuhendit. Alustades ilma neid 
asjakohaseid juhiseid lugemata, ei ole võimalik saavutada oodatud 
täpsust.

Adapterid väikeste puuriotsakute teritamiseks

Need adapterid suurendavad teritaja 
BGS 220 töövahemikku, võimaldades 
teritada ka 1,5 – 3 mm läbimõõduga 
otsakuid. Adapterid suurustele 1,5 – 
1,6 – 2 – 2,4 – 2,5 ja 3 mm. 
Korralikult pakendatud libiseva kaa-
nega puitkarpi.

Nr 21 232   

 

Kivi lihvimine
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Täppistreipink PD 250/E. Uus generatsioon koos süsteemitarvikutega.  

 

Laup-, piki- ja koonustreimiseks ning keermelõikuseks. Terase, messingi, alumiiniumi ja  

Kinnitusäärik frees-/puurpea PF 230 kinnitamiseks.

Treipingi säng: malmist, laiajalgse kuju ja prismaliste juhikutega. 
Vibratsioonivabaks tööks ka suure koormuse korral. Tagumine kin-
nitusäärik frees-/puurpea PF 230 kinnitamiseks. Kaitstud käigukruvi.

Spindlikast: valualumiiniumist. Täppislaagritele monteeritud 
peaspindel (viskumine ilma padrunita 1/100 mm) 10,5 mm avaga. 
Padrunipoolne külg 70 mm süvendatud kuni 14 mm. MK 2 koonusega. 
Pöördlüliti automaatse etteande sisselülitamiseks käigu- ja etteande-
kruvi abil (valikuliselt 0,05 või 0,1 mm/p).

Tsentripukk: valualumiiniumist. Pinooli läbimõõt 18 mm, tagasitõm-
matav kuni 30 mm. Millimeeterskaalaga, MK 1 koonusega ja pöörleva 
tsentriga.

Suport: sängi kelk on tehtud valutsingist. Ristsuport ja ülemine su-
port terasest (reguleerimine 60 või 45 mm). Treiterahoidik 8 × 8 lõike-
terade kinnitamiseks.

Ajam: vaikne spetsiaalne alalisvoolumootor 3-astmelise rihmülekan-
dega pöörlemiskiirusteks 300 – 900 ja 3000 p/min. Täiendava kiiruse-

juhtimise (täiselektroonilise) abil sujuvalt reguleeritav 100 – 300 või 
1.000 p/min, sõltuvalt rihma ülekandest. Päripäeva või vastupäeva 
pöörlemine. Pealüliti koos hädaseiskamisfunktsiooni ja 
Treipadrun: kvaliteetne kolmepakiline padrun DIN 8386 klass 1 (kont-
sentrilisuse tolerants 0,04 mm) kohaselt. Suurus pakkide ümberpöör-
amisega 2 – 75 mm. Kaasas treipadruni kaitse koos turvaseiskamisega.

Käsirattad: alumiiniumist, reguleeritava ringskaalaga (1 jaotis = 0,05 mm, 
1 pööre = 1 mm).
Keermelõikeseadis: ülekande muutmisega vasakpoolse ja parem-
poolse keerme lõikamiseks kõige olulisemate meeterkeerme sam-
mudega (0,5 – 0,625 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 1 – 1,25 – 1,5 mm).

Muud tehnilised andmed:

230 V. 50/60 Hz. Mõõtmed: P 560, L 270, K 170 mm. Mass ligikaudu 
12 kg.

Nr 24 002  

Tsentrite vahe 250 mm. Tsentri kõrgus sängist 70 mm. Tsentri kõrgus supordist 43 mm.
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 Valmistatud Germany !

 plasti töötlemiseks. 

 

Kiirvahetusega terahoidik – lihtne kasutada !
Treiterade kiireks vahe-tamiseks ja hõlpsaks kõrguse 

reguleerimiseks. 
Komplektis 2 hoidikut.
Nr 24 026 

Täiendav kiirva-

hetatav hoidik 

(eraldi)
Kasutamiseks koos ülalkirjeldatud kiirvahetusega teraho-
idikuga.
Nr 24 024               tükki  

Tsangpadrun koos ER 20 tsangidega: eriti täpse 

kontsentrilisuse saavutamiseks. 2 – 10 mm. (DIN 

ISO 15488):

Ümmarguste osade väga täpseks töötlemiseks. Tsangpadrun 
monteeritakse treipadruni asemele. Koos 8 tsangiga (2 – 2,5 – 3 – 
4 – 5 – 6 – 8 ja 10 mm). Pakitud puitkarpi.
Nr 24 038  

Sõltumatute pakkidega neljapakiline padrun

Nurgeliste ja asümmeetrilise 
kujuga toorikute kinnitamiseks. 
Suurus kuni 80 mm. 
Padruni läbimõõt 75 mm. 

Nr 24 036  

Kaasaveoseadis. Suurima täpsuse saavutamiseks 

suure pöörlemistäpsusega.

Komplekti kuulub:
1 plaanseib, 2 fikseeritud tsentrit 
(MK 2 ja MK 1/lühike) ning 1 kaa-
saveduk. Pakitud puitkarpi.

Nr 24 014  

Professionaalne puuripadrun koonusega MK 1

Kasutamiseks PD 250/E tsentripu-
kis. Suurus kuni 10 mm.

Nr 24 020  

Fikseeritud lünett pikemate toorikute jaoks

Eriti sobiv sisetreimiseks. Vajatak-
se ka siis, kui tagumist tsentripuk-
ki ei saa kasutada. Läbimõõt kuni 
40 mm.

Nr 24 010  

 

Märkus:
Pildil kujutatud toorik ei kuulu
tarnekomplekti !
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Komplekti kuuluvad sammas (35 × 400 mm), kinnitus-
klamber ja poldid (treipinkidele PD 250/E ja PD 400 on 
paigaldusasend juba sisse freesitud).
Treipingi ülemine liugur asendatakse töölauaga (kuulub 
komplekti) suurusega 110 x 70 mm, milles on kolm 
T-kujulist soont mõõtudega 12 x 6 x 5 mm. Nüüd toimib 
freespink koordidnaatplaadina, kus X–Y teljed kulge-
vad vastavalt piki- ja ristsuunaliselt. Frees-/puurpea on 
identne mikrofreesi FF 230 (vt lk 59) otsakuga. Komplekti 
kuuluvad kolm puuripadrunit mõõduga 6, 8 ja 10 mm.

Nr 24 104  

 

Treipink PD 250/E. Universaalne, laiendatav.

Täpsus, mis on valmistatud Euroopas.

Jagamisseade TA 250

Treipingile PD 250/E, mikrofreesidele PF 230 ja FF 230

Ette nähtud silindriliste toorikute täpseks töötlemiseks (nt hammasrataste valmistamiseks). Tarnitakse 
koos kahe jaotuskettaga (40 ja 48 hammast), mis võimaldab saada 2 – 3 – 4 –  5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 
– 20 – 24 – 40 või 48 jaotist. Jaotusrakise koonus on sama suurusega nagu treipingi PD 250/E peaspin-
del, mis võimaldab paigaldada 3-pakilist padrunit (tuleb tellida eraldi tellimisnumbriga NR 24 034, vt 
allpool) ja 4-pakilist padrunit (NR 24 036, vt lk 57). Saab paigaldada rõhtsalt (nt treipingi ristkelgule) ja 
püstiselt (tööpingi sängile). Varustatud MICROMOTi standardsesse T-soonde (12 × 6 × 5 mm) sobitu-
vate kinnituspoltide ja mutritega. Tarnitakse liugkaanega puitkarbis. Siinkujutatud 3-pakiline padrun 
ei kuulu tarnekoosseisu.
Nr 24 044  

Isetsentreeriv kolmepakiline padrun

Identne treipingi PD 250/E padruniga (lk 56). Kvaliteetne kinnitusvahend vastavalt DIN 8386, klass 1 
(samatelgsuse täpsus 0,04 mm). Suurus pakkide ümberpööramisega 2 – 75 mm. Sobib treipingile 
PD 250/E ja jagamisseadmele Nr 24 044.
Nr 24 034  

Valmistatud 1,5 mm paksusest lehtmetallist, 
pulbervärvitud. Kaldus servad ees ja taga 
võimaldavad kerget puhastamist. Paigaldu-
sava ja kõrgem alus tagavad tooriku tugeva 
kinnituse. Pikkus 495 mm, laius 215 mm, kõr-
gus 150 mm. Fotol kujutatud treitera ei kuulu 
komplekti.

P 550 x L 230 x K 175 mm
Nr 24 008   PD 250/E jaoks  

Laastukogumisalus koos pritsmekaitsega treipinkidele PD 250/E.

Frees- ja puurpea PF 230

Muudab treipingi PD 250/E ja uue PD 400 täiuslikuks 

töötlemiskeskuseks.

 



59 

Tähtis!

Puhta freesimistulemuse saavutamiseks soo-
vitame kinnitada nii spindel kui ka spindlikast 
ühele sambale. Freespingil FF230 on seda vaid 
ühe klambriga väga lihtne teha.

MICRO frees FF 230
Käsiratas kõrguse 

reguleerimiseks.

Koordinaatplaat KT 230 

Nagu ülal kirjeldatud, kuid ilma spindlikasti ja sambata. 34 mm 
avaga PF 230 frees-/puurpea kinnitamiseks (freespea 35 mm 
samba sobitusots töödeldakse 34 mm jämeduseks).
Nr 24 106     

Viieosaline puuripadrunite komplekt mudelitele 

PF 230 ja FF 230

Sisaldab ühte igale järgmise suurusega freesile – 2,4 – 3 – 3,2 – 4 ja 
5 mm. Tarnitakse libiseva kaanega puitkarbis.
Nr 24 144  

Peeneastmeline 
etteanne ei kuulu 

komplekti.

Märkus.

Treimis- ja freesimistarvikute, puuriotsakute 
ning lõiketerade laiema valiku leiate lk 66/67.

Kinnitusklambrite (ei kuulu komplekti) 
kirjeldust vt lk 66.

Käsirattad kuni nulltasemeni 
reguleeritava skaalaga

 (1 pööre = 1 mm, 
1 jaotus = 0,05 mm).

Mitmikkiilrihmaga 
ajamisüsteem pakub kuut 

kiirust vahemikus 
280 kuni 2200 p/min.

Spindlikast pöörleb 360°, indikaatoriga skaala. 
Kõrguse reguleerimiseks on nullini reguleeritav käsi-
ratas, mida võib kasutada ka täpseks etteandeks free-
simisel (üks pööre võrdub käigupikkusega 1 mm). 
Spindli ja spindlikasti asendit on võimalik fikseerida. 
Freesimisel on see oluline. Võimas mootor käivitab 
ajami mitmikkiilrihmaga, mis tagab suure jõumomen-
di, seda eriti madalamatel pööretel. Komplekti kuulu-
vad puuripadrunid 6, 8 ja 10 mm. Tugevas töölauas on 
MICROMOTI standardmõõtudega T-kujulised sooned 
12 x 6 x 5 mm.

Muud tehnilised andmed:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Spindli pöörete arv 280, 550, 
870, 1.200, 1.500 ja 2.200 p/min. Käigupikkus 30 mm. 
Töölaua mõõdud 270 x 80 mm, samba mõõdud 35 
x 400 mm. X–Y- telgede mõõtmed 170 x 65 mm. 
Maksimaalne kõrgus 180 mm ja sügavus 130 mm. 
Üldkõrgus umbes 500 mm. Mass umbes 17 kg.
Nr 24 108  

Täppisetteanne freesile PF 230 

ja MICRO freesile FF 230

Kiire paigaldus vaid mõne sekundiga. 
Etteannet võib kasutada kas läbi kõrguseetteande (vertikaalne) 
või täppisetteande kallutatud 
asendi. Jaotustega skaalat saab 
lähtestada nullini. Üks pööre 
võrdub spindli käigupikkusega 
1,5 mm (1 jaotus = 0,05 mm).

Nr 24 140  

 

Väike, suure täpsusega töötlussüsteem freesimiseks, puurimiseks 

ja avade lõikamiseks.
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Täpsus, mis on valmistatud Germany. DIN 8606 kohaselt.

Süsteemi süda, universaalne ja laiendatav.

Tsentrite vahe 400 mm. Tsentri kõrgus sängist 85 mm. Tsentri kõrgus supordist 58 mm.

Lüliti pöörete reguleerimiseks 
päripäeva, pöörete väljalülitami-
seks ja vastupäeva reguleerimiseks.

Automaatetteande 
selektor.

Kiirvahetussuport 2 hoidikuga 
(piiriku ja kiiruse reguleerimine).

Plaat-käsiratas.

Terase, messingi, alumiiniumi ja plasti töötlemiseks. Laup- ja 

pikitreimiseks, koonustreimiseks ning keermelõikamiseks. Laia 

valiku süsteemitarvikutega saab ka puurida, freesida ja soonida.

Treipingi säng: kvaliteetsest malmist, ristsidemetega, laiajalgse kuju 
ja prismaliste juhikutega. Vibratsioonivabaks tööks ka suure koormuse 
korral. Tagumise kinnitusääriku ning keermestatud avadega frees- ja 
puurpea PF 230 kinnitamiseks. Kaitstud käigukruvi.

Spindlikast: valualumiiniumist. Ülemõõduline peaspindel kahe regu-
leeritava koonusrull-laagriga ja MK 3 koonusega padruni poolel. Spindli 
ava 20,5 mm. Viskumine ilma padrunita 1/100 mm. Pöördlüliti auto-
maatse etteande sisselülitamiseks (valikuliselt 0,07 või 0,14 mm/p). 
Käigu- ja etteandekruvi trapetskeermega (12 × 1,5 mm).

Tsentripukk: valualumiiniumist. Pinooli läbimõõt 24 mm, tagasitõm-
matav kuni 40 mm. Millimeeterskaalaga. Pöörleva tsentriga MK 2 ja 10 mm 

Pealülitil on ka automaatkäivitumise 
kaitse ja hädaseiskamisfunktsioon.

Täppistreipadrun DIN 6386 
(Ø 100 mm) kohaselt.

 

Märkus:

Treipingi PD 400 lisatarvikud ja otsakud 
leiate lk 61/62.

Pöörlev tsenter MK 2 ja 
puuripadrun tagumise 

hoidiku jaoks.

Täppistreipink PD 400

puuripadruniga (B12 – koonus MK 2).

Suport: sängi kelk on tehtud valutsingist. Ristsuport (reguleerimine 85 mm) 
ja ülemine suport terasest (seadeulatus 52 mm). Ülemist suporti saab 
koonustreimiseks pöörata (olemas nurganäidud kuni 45°). Mitme pesaga 
tööriistahoidik ja kaks hoidikut kiirvahetuseks ja lihtsaks kõrguse regu-
leerimiseks. Treiteradele 10 × 10 mm.

Ajam: võimas kondensaatormootor kahe pöörlemiskiirusega ja lisaks 
kolmeastmelise rihmajamiga. Spindli pöörlemiskiirused 1. astmel: 80 – 
330 ja 1400 p/min. 2. astmel: 160 – 660 ja 2.800 p/min.

Treipadrun: kvaliteetne kolmepakiline padrun, vastab DIN 6386 
klassi 1 (kontsentrilisuse tolerants 0,04 mm) nõuetele. Kasulik ruum 
3 – 100 mm (üks komplekt sisemisi ja üks komplekt välimisi astmelisi 
pakke). Kaasas treipadruni kaitse koos turvaseiskamisega.
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Isetsentreeriv nelja pakiga padrun
Pakid ei ole üksikult reguleeritavad, st on 
isetsentreerivad. Äärmiselt täpsed. Padruni 
läbimõõt 100 mm. 
Nr 24 408  

Nelja pakiga puuripadrun autonoomselt 

reguleeritavate pakkidega.

Kasutatakse ebakorrapärase ja asümmeetrili-
se kujuga toorikute kinnitamiseks. Kuna igat 
pakki on võimalik eraldi reguleerida, toimub 
tsentreerimine käsitsi. Karastatud reversiiv-
pakid. Padruni läbimõõt 100 mm. 
Nr 24 410  

Plaanseib ja kinnitusklambrid
Ø 125 mm. Kasutatakse standardse padruni 
asemel. Sobivad suuremate ja ebasümmeetrilise 
kujuga toorikute kinnitamiseks. Läbimõõt Kaks 
läbivat T-kujulist soont. Kinnituspakkidega.
Nr 24 412  

Isetsentreeriv kolmepakiline padrun
Pakid ei ole sõltumatult reguleeritavad, st on 
isetsentreerivad. Kasulik ruum 3 – 100 mm 
(üks komplekt sisemisi ja üks komplekt väli-
misi astmelisi pakke). Identne treipingi PD 
400 treipadruniga.
Nr 24 407  

Kaitstud käigukruvi 12 x 1,5 mm
Trapetskeermega.

Alumiiniumist käsirattad 
reguleeritava terasest ringskaalaga.

Rõhtpõiksidemega malmist 
prismaprofiiliga alus, prismaliugurid 

suportile ja tagumisele hoidikule.

Standardvarustusse kuulub kahe 
reguleeritava pesaga tööriistahoidik.

Suport
Komplektis on kaks hoidikut. Tööriistade kiire vahe-
tamine, kõrguse lihtne reguleerimine. Treiteradele 
10 × 10 mm.
Nr 24 415   

Eraldi hoidik kiirvahetussuportile
Sobib kiirvahetussuportile PD 400.          
Nr 24 416  

Treipingi PD 400 otsakuid ja lisatarvikuid kirjeldatakse 

lk 62, 66 ja 67.

Märkus:

Treipink PD 400 on müügil ka 
CNC-mudelina. Vt lk 65.

Käsirattad: alumiiniumist, nulli seatavate ringskaaladega. Ristsupordil 
ja ülemisel supordil: 1 jaotis = 0,025 mm. 1 pööre = 1 mm. Tsentripukil 
ja käigukruvil: 1 jaotis = 0,05 mm. 1 pööre = 1,5 mm.

Supordi kiirseadistus: suure käsiratta abil, mis on sängiga ühendatud 
hammaslati kaudu.

Keermelõikeseadis: vasakpoolse ja parempoolse keerme lõikamiseks. 
Vahetushammasratastega 19 erineva meeterkeerme sammu jaoks: 0,2 
– 0,25 – 0,3 – 0,35 – 0,4 – 0,45 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,9 – 1 – 1,25 
– 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 3 mm. Samuti tollkeermetele 10 – 48 TPI.

Muud tehnilised andmed:

230 V. 50/60 Hz. Mõõtmed: P 900, L 400, K 300 mm. Mass ligikaudu 
45 kg. Mootori nimivõimsus 870 W, efektiivvõimsus 550 W, mootori 
pöörlemiskiirused 1.400 ja 2.800 p/min.
Nr 24 400  
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Hoolikalt läbimõeldud lisatarvikud treipingile PD 400 kõikide 

freesimis- ja treimisprobleemide lahendamiseks.

Liikuv lünett PD 400 jaoks 
Paigaldatakse treipingi suportile. Hädavajalik pik-
kade, peenikeste elementide treimiseks.
Maksimaalne läbimõõt 50 mm.
Nr 24 406  

Fikseeritud lünett pikemate toorikute toe-

tamiseks PD 400 jaoks
Kasutatakse treipingil PD 400 pikkade ja pee-
nikeste toorikute treimiseks. Paigaldatakse otse 
aluse juhtpindadele ja kasutatakse olukorras, 
kus tagumisest hoidikust ei piisa. Maksimaalne 
läbimõõt 50 mm.                 
Nr 24 404  

Kaasaveoseadis PD 400 jaoks
Ideaalne võimalikult täpseks treimiseks. Komplekti 
kuuluvad 2 tagatsentrit (MK2 ja MK3), kaasaveopa-
drun/plaanseib avaga 30 mm ja reduktsioonpuk-
sid 30/20 mm ning 30/15 mm. 
Keermestatud juhttihvt kinnitub spindlikasti 
äärikusse ja kaasveopadrunisse.  
Nr 24 414  

Pritsmekaitse ja laastukogumisalus treipingile PD 400

Valmistatud 1,5 mm paksusest terasplaadist, pulbervärvitud. Keevitatud kate mootori 
kaitsmiseks. Paigaldusavad ja kõrgem alus tooriku tugevaks kinnitamiseks. Jahutusve-
deliku väljavoolamine on välistatud. Pikkus 800 mm, laius 270 mm, kõrgus 290 mm.
Nr 24 402  

Tsangpadrun koos tsangidega PD 400 jaoks

Täpseks kasutamiseks ümmargustel komponen-
tidel. Komplekti kuulub üks igast suurusest 2 – 3 
– 4 – 5 –  6 – 8 – 10 – 12 ja 14 mm. Kontsentriline 
täpsus on suurem kui 0,02 mm, st padruniga võr-
reldes palju parem. Üks puuripadruni toorik, et ise 
valmistada sobiva läbimõõduga padrun. Komplekti 
kuuluv puuripadrunikinnitus paigaldatakse splindi-
kasti padruni asemele. Tarnitakse puitkastis.

Nr 24 419    Komplektis on   

   ainult puuripadrunid.  

Frees- ja puurpea PF 230 treipingile PD 400

Frees-/puurpea konstruktsioon on identne meie FF 230 omaga. Paigaldamiseks 
tööpingile PD 400. PF 230 tehnilised andmed on toodud kirjelduses lehekülgedel 
58/59.

Nr 24 104  

Puuripadrun (10 mm).

Koos adapteriga PF 230, FF 230, FF 500/BL 

jaoks.
Tööstuslik kvaliteet, kuid mitte nii täpne, kui puu-
ripadrunid. Komplektis on 10 mm adapter, mis 
sobib 10 mm puuripadrunisse. Kaasas padrunivõti.

Nr 24 110  
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Design Patent

DM/087761
All rights by PROXXON

1

2

2

1

Kiire ja lihtne paigaldus. Lülitatava siduriga 
süsteem võimaldab etteannet kas puuri-

käepidest või käsirattast.
Käsirattal on jaotused suuru-
sega 0,025 ja seda saab nullini 

lähtestada. 
1 jaotus = 0,05 mm.
Nr 24 254   

Freespink FF 500/BL

Harjadeta otseajamiga. Valmistatud Saksamaal.

 

Täppisetteanne peenreguleerimiseks 

freesimisel FF 500/BL jaoks

Automaatne universaalne tangentsiaalettenihe AV/E.

Sujuvaks freesimiseks. Ümberlülitatav käsirežiimile.

Laastukogumisalus PROXXON-i 

freespinkidele

1,5 mm paksusest terasplekist, pulbervärvitud. 
Püsib kindlalt paigal tänu aukudele, mille abil 
kruvitakse aluspinna külge (alus on terasdüüside 
kasutamise tõttu tihe). P 700 mm, L 420 mm, K 40 
mm.    
Nr 24 322  

Freespingi FF 500/BL X-teljele, kombineeritud ristlauale KT 400 ja free-
spingile FF 400. Spetsiaalne alalisvoolumootor reguleeritava pöörlemi-
skiirusega. Käsiajam vabajooksufunktsiooni ja kahe kiirusastmega. 1. aste 
tavatöötlemiseks (20 – 65 mm/min). 2. aste töötlemiseks suure kiirusega 
või X-telje kiirseadistamisega (75 – 260 mm/min). Lihtne paigaldamine: 
kinnitatakse ristlauale kahe kruviga.
Tehnilised andmed:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. Spindli pöörlemiskiirus 10 – 130 p/min. Mõõtmed: 
K 120, L 170, P 210 mm. Mass 3,5 kg. Isolatsiooniklass 1. 
NO 24 326  

Märkus: 

Freespink FF 500/BL on müü-
gil ka CNC-mudelina 
(vt lk 65).

Pöörlemiskiiruste reguleeritava eelvalikuga 200 – 4.000 p/

min ja suure täpsusega (täpsus 0,05 mm). Pöörlemiskiiruse 

digitaalnäidik.

Keerukas juhtimine rootori asendi ja pöörlemissageduse an-
durite abil tagab suure pöördemomendi suurte freeside kasu-
tamisel väikese pöörlemissageduse korral.
Vastupidav sammas koos kalasabatapp-juhikutega. Skaala-
ga freesimispead saab 90° võrra nii vasakule kui ka paremale 
pöörata. Fikseeritav pinool on valmis peenetteande adapteri 
kinnitamiseks (vt allpool). Lõikeriistahoidik suure ulatusega 
ER 20 tüüpi tsangide hoidmiseks (DIN ISO 15488): kaasas 6 – 8 
– 10 ja 12 mm, üks igast mõõdust. Freesimispea kõrguse re-
guleerimine käsirattaga. Jäigal terasest freesitud koordinaat-
plaadil on kolm läbivat MICROMOTi standardi T-kujulist soont 
(12 × 6 × 5 mm). Kõigil kolmel käsirattal on gradueeritud rings-
kaala (1 pööre = 2 mm).
Tehnilised andmed:

230 V. 400 W. 50/60 Hz. Spindli pöörete arv 200 – 4.000 p/min. 
Töökaugus 125 mm. Pinooli käik 30 mm. Sammas 120 x 100 x 
430 mm. Töölaud 400 × 125 mm. Vertikaalne pikiulatus (Z-telg) 
220 mm, ristiulatus (X-telg) 310 mm, sügavus (Y-telg) 100 mm. 
Mõõtmed: K = 750 mm, L = 550 mm, S = 550 mm. 
Mass ligikaudu 47 kg.
Nr 24 350                                                                                   

Suure ulatusega standardsed ER 20 tüüpi tsangid 

(DIN ISO 15488)
Freespingile FF 500/BL. Aga ka freesi/puuripea PF 400 (toote nr 
401-10910) ja freespingi FF 500 (toote nr 5648) vanemate versi-
oonide jaoks. Hea samatelgsus ja kordustäpsus. Vähendatavad 
kuni 0,5 mm alla nimiläbimõõdu (vahepealsed suurused ei ole 
vajalikud). D = 21 mm, L = 31,5 mm. Kaasas üks igast mõõdust: 
2,5 – 3 – 3,5 – 4 ja 5 mm. Tarnitakse liugkaanega puitkarbis.
Nr 24 253  

 

Freesimise ajaks 
saab pinooli 

T-kruviga kinni 
keerata.

Märkus: 

Kinnituspakid, frees ja toorikud ei 
kuulu tarnekomplekti.
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Märkus: 

Jagamislaud UT 400 on saadaval ka CNC-versioonis (mudel UT 400/CNC, nr 24 423). 
Üksikasjalik kirjeldus on toodud PROXXONI CNC-toodete eribrošüüris, mida saate tellida 
nr 95 158 (saksakeelne) või nr 95 372 (ingliskeelne) all. Võite külastage ka meie veebilehte 
aadressil www.proxxon.com.

Universaalne jagamislaud UT 400 

Silindriliste toorikute täpseks töötlemiseks.

Töölaua võib kinnitada rõhtsalt või püstiselt. Jagamispea tiguülekanne võimaldab pöör-
lemist 360° ulatuses ja saada peaaegu kõiki jaotisi alla 100. Tarnitakse koos nelja jagamis-
kettaga: 27/42, 33/40, 34/39 ja 36/38. Kasutatakse ketirataste, hammasrataste, põrkrataste, 
nukkide jne valmistamiseks (otsplaat ei kuulu tarnekoosseisu). Koonus on samasugune 
nagu treipingi peaspindli koonus. Varustatud MICROMOTi standardsesse T-soonde (12 × 6 
x 5 mm) sobituvate kinnituspoltide ja mutritega.
Tarnitakse liugkaanega puitkarbis.
Nr 24 421    

Digitaalne asendi näidik freespingile MICRO FF 500/BL ja muudele 

trei- ja freespinkidele.

Digitaalne asendi näidik DA 3.1

Suure multifunktsionaalse ekraaniga, kolme klaas-

mõõdikuga (igaühes üks tajur) ja kinnitusdetaili-

dega.

Kasulik korduval töötlemisel: lisaks nullpunktile saab 
mis tahes kohta seada teise alguspunkti. Olulisemad 
arvutusvõimalused:
- Keskasendi arvutus ja näitamine
- Põhilised aritmeetilised tehted
- Puuriavade paigutamine sirgjoontele või 
  ringkontuuridele
- Kõverpindade freesimine
- Erinevate pindade raadiuste freesimine

Tehnilised andmed:

Digikuvar 265 × 182 × 48 mm toitepingele 110 – 230 V. 
50/60 Hz. Klaasmõõdikud püstsuunalise käiguga 
(Z-telg) 220 mm, ristikäiguga (X-telg) 300 mm ja 
sügavus (Y-telg) 100 mm. Kuvariga ühendamiseks 
200 cm metallvarjestusega pistikühendusega kaabel.

Nr 24 323   

MICROMOTi vahetoend 

Kasutamiseks MICROMOTi suure pöörlemissagedusega tööriistadega  
kombineeritult MICRO freespinkidega FF 500/BL ja FF 500/BL-CNC. Eriti hästi sobib kasutamiseks 
koos freespingiga MICRO FF 500/CNC. Tavaline freesimispea asendatakse vahetoendiga vaid 
mõne töövõttega. 20 mm kaelus võimaldab kinnitada kõiki MICROMOT 60 sarja seadmeid, MICROMOTi 
täppispuuri/lihvijat FBS 240/E ja MICROMOTi professionaalset puuri/lihvijat IBS/E. Eriti sobiv 
rakendustele, mis nõuavad väikeste freeside suurt pöörlemissagedus (nt trükkplaatide freesimine), 
aga ka peenpuurimine. Kaasas kinnituskruvid.

Nr 24 346    
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Euroopas valmistatud CNC-süsteemid. 

Täpsus koos hea kordustäpsusega.

Märkus.  

Treipingi PD 400/CNC ja freespingi MICRO FF 500/BL-CNC täpne kirjeldus on 
toodud eraldi trükises, mille saate hankida tellimisnumbriga NR 95 158
(saksa keeles) või NR 95 372 (inglise keeles). Või külastage meie veebisaiti 
www.proxxon.com

 

Frees MICRO FF 500/CNC 

Kaasas CNC-kontroller ja kasutajale sobiv tarkvara (töötab WINDOWS®- 

I keskkonnas, vajalik liides RS 232).

Kõigi kolme telje spindlid on topeltrull-laagritel, lõtkuta kuulikruviajami ja 
võimsate samm-mootoritega. Suured käigupikkused: X-telg ligikaudu 290 mm, 
Y-telg ligikaudu 100 mm, Z-telg ligikaudu 200 mm. Mehaaniline ehitus on 
peaaegu samasugune nagu freespingil MICRO FF 500 (vt lk 63).
Nr 24 360   

Freespink FF 500/BL-CNC-ready

Nagu siinkirjeldatu, aga ilma kontrolleri ja tarkvarata. Kontrolleri ühendus toimub 
kolme standardse pistikuga (SUB-D 9POL).
Nr 24 364  

NB:

Kaks astmelist plokki ning klambrit, frees ja toorik ei kuulu komplekti.

Treipink PD 400/CNC

See masin on samuti varustatud CNC-kontrol-

leri ja kasutajale sobiva tarkvaraga (töötab 

WINDOWS®-i keskkonnas).

Kahe telje ajam võimsa samm-mootori ja kuulkruvi-
spindliga (lõtkuta). Mehaaniline ehitus on peaaegu 
samasugune nagu treipingi PROXXON PD 400 ehi-
tus (vt lk 60/61).

Nr 24 500  

 

Märkus:  

Need tööriistad võib leida koos üksikasjalikuma 
kirjeldusega kataloogi leheküljelt 52.

 

MICRO frees MF-70/CNC-ready

Pakub huvi kasutajatele, kellel on juhtseade juba olemas või 
kes plaanib seda osta mõnelt teiselt selle turu pakkujalt. 

Sammumootoritega X (risti-), Y (piki-) ja Z (püst-) telje jaoks.

Saadaval ka eraldi:

MICRO koordinaatplaat KT 70/CNC-ready

Kahe sammumootoriga X (risti-) ja Y (piki-) telje jaoks.
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Paralleelaluste komplekt, 14-osaline

Paarikaupa lihvitud.
Puur-, trei- ja freespinkide ülesseadmiseks.

Kõrglegeeritud karastatud terasest (58 – 62 
HRC). Paralleelsuse täpsus 0,002 mm.
2 tükki kõigist mõõtudest 8 x 10, 15, 20, 25, 
30, 35 ja 40 mm. Pikkus 100 mm. Puitkasti 
pakendatud.

Nr 24 266  

Pöördtööriistade hoidik. Kasutamiseks 

treipingil

Terasest valmistatud, MICROMOTi stan-

dardse 20 mm kaelusemõõduga.

Mõeldud tööriistade IBS/E või LBS/E täpseks 
kinnitamiseks treipingi terahoidikusse. Vars 8 
× 10 mm. Kogupikkus 65 mm.
Nr 24 098  

V-plokid täppistöö jaoks 

Kasutatakse erinevate toorikute kinnita-

miseks. 
Valmistatud karastatud terasest, paaridena täp-
pislihvitud. Neli erineva sügavusega V-soont. 
Kõikide sisenurk 90°. Mõõdud 50 x 30 x 30 
mm. Tänu tugevale kinnitusklambrile ja 
pöördnupule kinnitub toorik tugevalt aluse-
le. Pakendatud liugkaanega puitkarpi.

Nr 24 262  2 tükki  

Treipingisüsteemide FD 150/E, PD 230/E, PD 250/E, PD 400, FF 230 

Peaaegu kõik tarvikud tarnitakse puitkarpides. See tagab tarvikute sobiva säilitamise 

ja hoidmise.

PM 40

Pakkide laius 46 mm. Avamisulatus 34 mm.
Kogupikkus 70 mm.
Nr 24 260  

PM 60

Pakkide laius 60 mm. Avamisulatus 42 mm.
Kogupikkus 100 mm.
Nr 24 255       

Täppisfreesitud terasest pingikruu-

stangid.  
Täiesti täisnurksed. Asetatavad külili ja otsa 
peale. Varustatud MICROMOTi standardse 
T-soone (12 × 6 × 5 mm) kinnituspoltide ja 
mutritega. 
Tarnitakse liugkaanega puitkarbis.

Hoidik ümaratele keermelõikuritele

Keermetele M 3 – 4 – 5 – 6 – 8 ja 10. 
Varustatud Ø 10 mm varrega treipingi tsen-
tripuki puuripadrunisse kinnitamiseks. Keer-
mete lõikamisel hoitakse hoidikut käega. 
Pakendatud kenasse liugkaanega puitkarpi.
Nr 24 082  

Terasest astmeliste kinnitusklambrite 
komplekt

Kaks astmelist plokki ja klambrit.

Varustatud MICROMOTi standardsele 
T-soonele (12 × 6 × 5 mm) sobivate soone-
mutrite ja kinnituspoltidega. Liugkaanega 
puitkarbis.
Kuni 20 mm paksuste toorikute kinnitamiseks.
Nr 24 256  

Kuni 35 mm paksuste toorikute kinnitamiseks.
Nr 24 257  

Raadiuste treimise tarvik
Kinnitatakse ristsupordile terahoidiku asemel. Kumerate ja nõgusate pindade 
saamiseks, kuni 32 mm kõverusraadiuste või 3/4 kerapindade treimiseks. Regu-
leeritava kõrgusega terahoidik (sise-
treitera ots reguleeritav ristsupordil 
vahemikus 30–45 mm) kasutamiseks 
treipinkidega FD 150/E, PD 250/E, PD 
400 või PROXXONI vanemate mudelite-
ga. Mõõtmed: alusplaat 67 × 50 mm, 
kõrgus 55 mm. Komplektis on viimist-
lustera 8 × 8 × 80 mm. Liugkaanega 
puitkarbis. Nr 24 062  
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ja FF 500/BL, tarvi  kud ning lõikeriistad.

Freeside komplekt (2 – 5 mm)
Kõikide freeside saba 
läbimõõt 6 mm. Freesid 
läbimõõduga 2 – 3 – 4 ja 
5 mm.Topetrihveldatud 
standardi DIN 327 koha-
selt. Valmistatud kiirlõike-
terasest. Pakendatud liug-
kaanega puitkarpi.
Nr 24 610  

Freeside komplekt (6 – 10 mm)
Neli freesi läbi-mõõduga 
6 – 7 – 8 ja 10 mm. Nelja 
soonega disain standardi 
DIN 844 kohaselt. Võllid 
vastavalt 6 ja 10 mm. Val-
mistatud kiirlõiketerasest. 
Pakendatud liugkaanega 
puitkarpi.
Nr 24 620    

Kolmeosaline tsentripuuride komplekt
Valmistatud kiirlõikete-
rasest. Standard DIN 333 
(tüüp A) 60°. 
Tsentripuuride komplekt 
läbimõõtudega 2 – 2,5 ja 
3,15 mm.      

Nr 24 630   

Positsioneerimistarvikute komplekt  

Kasutatakse toorikute töötlemise algus-
punkti kiireks ja täpseks lokaliseerimiseks 
freespinkide spindli suhtes. Suurused 6 x 6 x 
50 mm ja 6 x 5 x 75 mm. 
Pakendatud liugkaanega puitkarpi.

Nr 24 434  

Väljalõikamistööriist ja selle hoidik
Kasutatakse koos PD 400 
kiirvahetussüsteemiga. 
Kasutatakse osa väl-
jalõikamiseks ja pilude 
sisselõikamiseks. Mõõdud 
12 x 3 x 85 mm. Valmista-
tud koobaltisisaldusega 
kiirlõiketerasest. 
Nr 24 417 

Varutööriist väljalõikamistööriista 

hoidikule 
Sama, mis eelmine.
Nr 24 554    

Kõrgekvaliteedilisest koobalt-

kiirlõiketerase sulamist lõikeriistad, 

lihvitud.

Viieosaline komplekt
Üks lõikeriist koorivtöötluseks, üks väljalõi-
kamiseks, üks viimistlevaks lõikamiseks ja 
vasak- ning parempoolne lõikeriist. Paken-
datud liugkaanega puitkarpi.

8 x 8 x 80 mm (mudelile PD 230/E ja 
PD 250/E).
Nr 24 530    
10 x 10 x 80 mm (mudelile PD 400).
Nr 24 550   

   
Kolmeosaline keermelõikurite 

komplekt
Üks lõikeriist väliskeerme (kaldenurk 
60°, meeterkeere), üks sisekeerme ja üks 
üldotstarbeliseks lõikamiseks. Pakenda-
tud liugkaanega puitkarpi.

8 x 8 x 80 mm (mudelile PD 230/E ja 
PD 250/E).
Nr 24 540  

10 x 10 x 80 mm (mudelile PD 400).
Nr 24 552   

Lõiketööriistade komplekt volfamotsa-

kutega mudelitele PD 230/E, PD 250/E 

ja PD 400. 

Kolm hoidikut (pikkus 90 mm) 
koorivtöötluseks;   

  pikisuunaliseks töötluseks;    
puurvõllile läbimõõduga 90 mm, 

ava läbimõõt alates 12 mm. Standardsed volf-
ramotsakud, 55°, viimistletud (kaubandusvõr-
gus saada olev versioon). Komplekti kuuluvad 
kolm lisaotsakut, kinnituskruvi ja võti TX 8.
8  x   8 mm (mudelile PD 230/E ja PD 250/E)  
Nr 24 555  

10 x 10 mm (mudelile PD 400)  
Nr 24 556   

Ühekordse kasutusega volframotsakud

Eespool kirjeldatud hoidikutele. 
Nr 24 557   10-osaline komplekt.  

Kiirlõiketerasest puuride komplekt, 

6-osaline

Üks puur igast tüübist: 60 kraadise kaldega 
(meeterkeere) ja 55 kraadise kaldega (Whit-
worthi keere) sisekeermete jaoks, 1,3 – 2,65 
mm ja 4 mm. Võlli läbimõõt 6 mm. Pikkus 
95 mm. Lõikeriistad kinnitatakse tööriista-
hoidikusse (8 x 8 mm), mis paigaldatakse 
mudeli PD 250/E või PD 400 supordile. 
Pakendatud liugkaanega puitkarpi.
Nr 24 520   

Täppistreipingi FD 150/E lõikeriistade komplekt.

Valmistatud kvaliteetsest HSS-koobaltterasest. Lihvitud, 6 tk.

Üks sisetreitera, koorimistera, läbilõiketera, viimistlustera, 
parem ja vasak lõiketera. Suurus 6 × 6 × 65 mm. Ette näh-
tud FD 150/E jaoks.
Pakendatud liugkaanega puitkarpi.

Nr 24 524         6 tk   
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Otseülekanne kolmele kuullaagrile toetuva spindliga (puudub 

hammasülekanne).

Valualumiiniumist ülekandepea, spindlikaela läbimõõt 43 mm 
(Euroopa standard). Suur, lihtsalt kasutatav lüliti hädaseiskamis-
funktsiooniga. Tabelis on näidatud optimaalsed kiirused erinevate 
materjalide freesimiseks ja puurimiseks.

Muud tehnilised andmed:

Täiselektrooniline juhtseade 230 V, 40 VDC sekundaarne alalispinge. 
Voolutarve kuni max 250 W. 
Spindli pöörete arvu astme-
teta reguleerimine vahemi-
kus 900 kuni 6.000 p/min. 
Komplektis on kolmelõheli-
sed, karastatud terasest puu-
ripadrunid kinniti läbimõõ-
duga 2,35 – 3,2 – 4 – 5 ja 6 
mm. Kaasas 2 mutrivõtit.

Nr 20 165  

            

Valualumiiniumist koordinaatplaat 

KT 150

Täppisfreesitud astmelised liugurid, tänu millele sobib ka 

metalli töötlemiseks. 
Terase, mitteraudmetallide, puidu ja plasti pindade, soonte ning 
kujundite freesimiseks. Mõlemad kelgud on varustatud lukustuskru-
videga. Kiiltapid on lõtku kõrvaldamiseks ümberseadistatavad. Ette-

nihet muudetakse kahe 
nullitava ringskaalaga 
käsiratta abil (1 pööre = 2 
mm, 1 jaotis = 0,05 mm). 
Laupfreesitud töölaud. 
Kolm läbivat MICROMOTi 
standardset T-soont (12 
× 6 x 5 mm). Eelpuuritud 
paigutusavadega piire 
koos kinnituskruvidega. 

Käepärane töötlemiseks kinnitamise klamber. Töölaud 200 × 200 
mm. Suurim käigupikkus 150 × 150 mm. Kogukõrgus 75 mm. Mass 
4,9 kg. Paremal kujutatud astmelised klambrid ei kuulu tarneko-
osseisu.
Nr 20 150  

 

 

Märkus:

Mootor töötab pingel 40 V, mis saadakse 
toiteallikast/kontrollerist. See tagab ideaalsed 

reguleerimisomadused ja suure jõumomendi isegi mada-
latel pööretel. (Komplekti ei kuulu koordinaatplaat, trelli-

statiiv ja astmelised kinnitusklambrid.)

 

 

Täiuslik töökeskus freesimiseks ja puurimiseks: frees-/puurpink 

BFB 2000, koordinaatplaat KT 150 ja frees-/puurpink BFW 40/E.

Frees-/puurpink BFW 40/E, kontroller pöörete reguleerimiseks vahemikus 900 – 6.000 p/min



69

BFB 2000

€   185.00*

Selge, lihtsalt 
loetav 
sügavuseskaala.

Jäigal terasest freesi-
tud töölaual on kaks 
läbivat MICROMOTi 
standardi T-soont 
(12 × 6 × 5 mm).

Äärmiselt tugev täppisvalualumiinium, 

täppisfreesitud astmelised liugurid.

Märkus:

Meie disainerid eelistavad valualumiiniumit. See on rafineeritud, rooste-
kindel ja staatiliselt tugev materjal. Liitekohad ja etteanded töödeldakse 
meie ülimoodsate CNC-juhitavate masinatega (freesitakse, puuritakse, 
treitakse jne). Ülitäpne !

Täpsed pingikruustangid PRIMUS 75 ja PRIMUS 100 võib leida 
selle kataloogi lehekülgedelt 48/49.

Täppisette-
ande valimise 

võimalus 
hoova abil.

Freesitud, 
reguleeritav ja 
astmeline liugur.

Reguleeritav nullasen-
disse täppisetteandeks.

Pea on kallutatav kuni 90°, mis pakub mitmesuguseid võimal-

usi. Kaldpuurimine, mitmesugused freesimised vajaduseta eriliste 
freeside järele, kaldsoonte freesimine.
Valitav täppisetteanne võimaldab freesimisel pea täpset etteannet. 
Ring- ja sügavusskaala. Hammaslati ja -rattaga etteanne tagab pin-
gevaba puurimise. Puurisamba läbimõõt 45 mm, pikkus 500 mm. 
Töökaugus kuni 140 mm (samba pinnast lõikeriista teljeni). Käik 65 
mm. Freesitud pinnaga jäik alusplaat 200 × 200 mm koos kahe läbiva 
T-kujulise MICROMOTi soonega (12 × 6 × 5 mm). Standardne 43 
mm spindlikael võimaldab kinnitada kõiki tavalisi trellpuure. Mass 
ligikaudu 6,5 kg.
 
Nr 20 000  

Ülekandepead on 
võimalik kallutada 

kuni 90°.

Skaalaga

Peaetteande 
reguleerimine 

täppisetteandeks 
vaid hoova abil.

Horisontaalne 
paigaldus

näit. süviste 
freesimiseks

Frees-trell BFB 2000.

Standardsetele puuriotsakutele, spindlikaela läbimõõduga 43 mm.
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Nähtav ja tuntav kvaliteet.

Välja töötatud tehnikahuvilistele.

Käsitööriistade lisatarvikud 
(trellistatiiv, paindvõll jne)

230 V käsitööriistad

Väikese ja keskmise kaaluga tööpingid 
(koos vajalike lisatarvikutega)

Tööstusliku ja stomatoloogilise kvaliteediga 
(pöörlevad) puuriotsakud ja lõiketerad

Frees-/puurpink 43 mm spindlikaelaga

Treimis- ja freesimissüsteemid koos tarvikutega

Lisatarvikud 43 mm spindlikaelaga 
frees-/puurpinkidele

12 V käsitööriistad ja adapterid

Juhend loomingulistele mudeliehitajatele

Muud täppistööriistad ja seadmed peentööks

Akutoitel tööriistad

PROXXON INDUSTRIALI 
käsitööriistade jaoks on olemas 
eraldi 38-leheküljeline kataloog. 
Te saate selle tellida tasuta
vasakul toodud aadressilt.

Lehekülg/Leheküljed

PROXXON GmbH  

Industriepark Region Trier

Dieselstraße 3 - 7

DE-54343 Föhren

Telefon 0 65 02 - 93 17 - 0  •  Telefax 0 65 02 - 93 17 - 100

E-Mail: office@proxxon.com  •  www.proxxon.com  


