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Kompakt megoldás a sarkokhoz és az élekhez.
FEIN KS 10-38 E sarokvarrat-csiszoló
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Különlegesen pontos munka a nehezen hozzáférhető
helyeken is: a FEIN KS 10-38 E sarokvarrat-csiszolóval.
A FEIN sarokvarrat-csiszolóval most teljessé vált a FEIN
rozsdamentes acél felületek megmunkálására szolgáló gépcsaládja. A
kisméretű, lapos formájú és ergonomikus kialakítású gép pontosan
és gyorsan munkálja meg a hegesztés után hátramaradó varratokat.
Segítségével a legkisebb sarkok és élek is kiegyenesíthetők,
csiszolhatók és polírozhatók, a karcolások és az egyenetlenségek
pedig precízen távolíthatók el. A mindig az aktuális alkalmazáshoz
igazítható fordulatszám és a FEIN tartozékok gondoskodnak arról,
hogy utómunka nélkül is tökéletes eredmény születhessen.

Az előnyök áttekintése
ɰɰ Flexibilis használat a mozgatható feltétnek köszönhetően.
ɰɰ Lapos kialakítás a sarkok, élek és nehezen hozzáférhető
helyek megmunkálásához.
ɰɰ Elektromos fordulatszám-szabályozás
ɰɰ Hosszú élettartamú szíjhajtás a karbantartásmentes
feszítőrendszer révén.
ɰɰ Made in Germany minőség

Karbantartásmentes
Kényelmes

Robusztus, karbantartást nem
igénylő szíjfeszítőrendszer.

Szabadalmaztatott tengelyrögzítés a gyors szerszámcsere
érdekében.

Praktikus
H07 minőségű, 4 méteres kábel
a nagy hatótávolság érdekében.
Kompakt

Kitartó

Mindössze 33 mm magasságú
lapos fej.

Az erős, 800 wattos motor
tartós igénybevétel esetén is
csak kismértékben melegszik.

Csökkentett vibráció
Szériafelszereltségként
vibrációcsökkentő markolattal.

Rugalmas
Szerszám nélkül állítható feltét.

Műszaki adatok
Típus

Biztonságos
Szerszám nélkül állítható és
levehető védőburkolat.
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KS 10-38 E

Teljesítményfelvétel

W

800

Fordulatszám

1 / perc

1 350 – 3 750

Kerületi sebesség

m / sec

29,5 (3 750 1/perc esetén)

Tömeg (EPTA)

kg

3,2

Szerszámátmérő

mm

150

Az elszineződések a flíztárcsa segítségével finoman eltávolíthatók a szomszédos
alkatrészek megsértése nélkül.

A sarokvarratok a flíztárcsa segítségével a kívánt profilra csiszolhatók. A
flíztárcsa profilozókő segítségével újra a
megfelelő alakra hozható.

A sarokvarratok a filckorong és
a polírozópaszta használatával
tükörfényesre polírozhatók.

Nagy vágási mélységének és az állítható
feltétnek köszönhetően a nehezen
hozzáférhető helyeken is használható.

FEIN KS 10-38 E sarokvarrat-csiszoló készlet
Alapfelszereltség a nehezen hozzáférhető helyekhez:
A sarokvarratok elszineződéseinek eltávolítása, a sarokvarratok
csiszolása, a kontúrok kiegyenlítése és szálra húzása.

ɱɱ KS 10-38 E sarokvarrat-csiszoló műanyag bőröndben
ɱɱ 1-1 db 3 és 6 mm vastagságú, közepes flíztárcsa, Ø 150 mm
ɱɱ 1-1 db 3 és 6 mm vastagságú finom flíztárcsa, Ø 150 mm
ɱɱ Profilozókő a flíztárcsák profilozásához

Rendelési szám

7 221 67 60

Tartozékok
Flíztárcsa (durva), Ø 150 mm
Nagy lehordási teljesítmény varratok
csiszolásához, tisztításához és szálra
húzásához.

Vastagság
mm
Db.
3

1

6

1

Rendelési szám

Rendelési szám

6 37 34 005 01 0

6

6 37 18 011 01 0

Rendelési szám
6 37 34 001 01 0

3

1

6 37 34 002 01 0

6

1

6 37 34 006 01 0

Rendelési szám

Flíztárcsa (nagyon finom),
Ø 150 mm
Sarokvarratok felületi előkészítéséhez.
Gyorsan, a hegesztési varrat lehordása
nélkül távolítja el a elszineződéseket.

3

1

6 37 34 003 01 0

Vastagság
mm
Db.

6

1

6 37 34 004 01 0

6

1

Filctárcsa, Ø 150 mm
A sarokvarratok tükörfényesre
polírozására FEIN polírozópasztával.

Vastagság
mm
Db.

Vastagság
mm
Db.

Flíztárcsa (közepes), Ø 150 mm
Sarokvarratok csiszolásához, kiegyenlítéséhez és finom szálrahúzásához.
Eltávolítja a profilok és felületek kisebb
karcolásait.

Vastagság
mm
Db.

Flíztárcsa (finom), Ø 150 mm
Eltávolítja a elszineződéseket és a kisebb
karcolásokat, ideális a sarokvarrat-
polírozás előkészítéséhez.

Rendelési szám
6 37 34 007 01 0

1

Profilozókő
A flíztárcsák felérdesítéséhez az
egyenletes sarokvarratprofilok érdekében.

		

Rendelési szám

		

6 37 19 011 01 0

Előpolírozó krém (piros)
Filctárcsával való előpolírozáshoz.
		

Rendelési szám

		

6 37 26 008 01 2

Fényezőpaszta (fehér)
Filctárcsával való fényezéshez és magas
fényt adó polírozáshoz.
		

Rendelési szám

		

6 37 26 009 01 6

Bécsi mész
Nemesacél-tisztító por a polírozópaszta
és az ujjlenyomatok eltávolításához,
1 kg.
		

Rendelési szám

		

6 37 26 007 01 4

Mikroszálas kendő
Finomszövésű kendő a polírmaradványok
eltávolításához. Varrásmentes kivitelének
köszönhetően karc- és szöszmentes
munkát tesz lehetővé.
		
		

Rendelési szám
6 37 33 003 01 0

3

Vegye igénybe a 3 éves FEIN PLUS garanciát!
Minden FEIN elektromos szerszámhoz 3 éves FEIN PLUS garanciát
biztosítunk. Ehhez új FEIN elektromos szerszámát csupán
regisztrálnia kell a www.fein.com internetes oldalon a vásárlástól
számított 6 héten belül.

További információval szívesen áll rendelkezésére az Ön szakkereskedője:

FEIN Hungária Kft., Telefon 06-28 503 100 / 101
www.fein.com

Printed in Germany. A képek tájékoztató jellegűek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 1 88 31 771 14 0 09.11 HU

További információkért kattintson az alábbi linkre:
www.fein-edelstahl.com

