
A 110 cm-t meghaladó termékekre járulékos  
szállítási költségek merülhetnek fel.

A ◊ jellel megjelölt termékek nincsenek raktáron,  
beszerzésük rövid határidővel történik.
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Kivitel: Hullámosított rongyból, menet M14 x 2,0. 
  
Megjegyzés: Részletes információkat az akkumulátoros szerszámokról itt talál 
Ç 8/67. 
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Acél C C
INOX C C
Alumínium C C
Nemvas fém  C

  
mm 

 Szélesség
mm 

 Max. 
fordulatszám

min-1 
 CSE 
    

8808 8809 Gyártói 
kód

€ € 
100 10 9000 7  11,40    11,15   …0100

 (702) (702)

Polírozó gyűrű akkumulátoros szerszámokhoz  

8808   
   

Sisal  
Előpolírozáshoz, valamint hibák és karcolások eltávolításához.  
Ajánljuk a fehér polírozó paszta használatát acél és nemesacél,  
ill. a barna polírozó paszta használatát sárgaréz 
megmunkálásához. 
  
Megjegyzés: Fehér polírozó pasztát lásd Gyártói kód 8811 0005, 
barna polírozó pasztát lásd Gyártói kód 8811 0010. 

8809   
   

Notiflex Soft  
Fényesítéshez, magasfényű felület létrehozásához. 
Ajánljuk a kék polírozó paszta használatát acél, nemesacél, 
sárgaréz, vörösréz és alumínium megmunkálásához. 
  
Megjegyzés: Kék polírozó pasztát lásd Gyártói kód 8811 0005.

8808  

Kivitel: Szállítás lamellás csiszolókoronggal, kompakt csiszolókoronggal,  
filc lamellás csiszolókoronggal és polírozó pasztával. 

Alkalmazás: Ez a készlet többek között alacsony fordulatszámon működő 
sarokcsiszolókhoz alkalmas.

1. lépés:  
A kombinált lamellás csiszolókoronggal hegesztési varratokat, sorját vagy 
kisebb felületi egyenetlenségeket lehet eltávolítani. A csiszoló flíz és az alapként 
szolgáló csiszolóanyag kombinációjával két műveletet egy lépésben lehet 
elvégezni. Alumíniumhoz is alkalmas. 

2. lépés:  
A kompakt csiszolókoronggal felületi hibákat lehet áthúzni és felületeket 
összecsiszolni, ezen felül a korong előpolírozásra is alkalmas és dekoratív 
befejező felület megmunkálást nyújt. 

3. lépés:  
A filc lamellás korong a polírozó pasztával együtt optimálisan alkalmas 
magasfényű polírozásra.

Acél C
INOX C
Alumínium C
Nemvas fém C
Fém, nagy melegszilárdságú V
Műanyag/GFK C
Kő C
Üveg C

Kivitel   
8852 Gyártói 

kód€ 
4 részes  49,90   …4000

(841)

8809  

3 fokozatú polírozó készlet m

Kivitel: Csiszolóflíz korong, menet M14 x 2,0.

Alkalmazás: Szálrahúzáshoz, dezoxidáláshoz, könnyű csiszoláshoz/sorjázáshoz, 
simításhoz és finomcsiszoláshoz. Az eredmény egy finom, matt befejező felület 
megmunkálás. A gyűrű szárazon és nedvesen is használható. 
  
Megjegyzés: Részletes információkat az akkumulátoros szerszámokról itt talál 
Ç 8/67.

Acél C
INOX C
Alumínium C
Nemvas fém C

  
mm 

 Szélesség
mm 

 Finomsági 
fok   Szemcseméret  

 Max. 
fordulatszám

min-1 
 CSE 
    

8810 Gyártói 
kód

€ 
100 10 finom 180– 220 9000 7  9,25   …0100

 (702)

Szálrahúzó gyűrű akkumulátoros szerszámokhoz  
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