Passion for woodworking.

DIAMOND WAVE SLIJPER VOOR BEITELS MET RADIUS

€93,90 (excl. BTW)
De Diamond Wave is het ideale hulpmiddel om gebogen gereedschap, uitholgutsen, snijgereedschap en
gereedschap voor houtdraaien te slijpen.
Artikelnummer: WAVF

GALERIJAFBEELDINGEN
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De Diamond Wave is het ideale hulpmiddel om gebogen gereedschap, uitholgutsen, snijgereedschap en
gereedschap voor houtdraaien te slijpen.
De slijper is voorzien van een monocrystalline-diamantcoating, wat een superieure slijpkwaliteit en minimale
slijtage garandeert. Hij combineert een hol en een bol diamantoppervlak in één enkel slijpgereedschap.
Geschikt voor alle gereedschap met een radius van 1,6 tot 25 mm.
Wordt geleverd met een antislipmatje.
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Voorzien van een monocrystalline-diamantcoating: superieure slijpkwaliteit en minimale slijtage
Eén hulpmiddel voor holle en bolle oppervlakken
Geschikt voor alle gereedschap met een radius van 1,6 tot 25 mm
Wordt geleverd met een antislipmatje, wat het gebruik vergemakkelijkt
Geen olie nodig: u kunt droog of met water slijpen

STANDAARD UITRUSTING
Diamond Wave slijper Antislipmatje

MERK

Sistemi Klein
Met meer dan 40 jaar ervaring is Sistemi uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige,
professionele gereedschappen voor het bewerken van hout, aluminium en kunststof. Het merk Klein staat
synoniem voor hoogwaardige gereedschappen dankzij voortdurende investeringen in het gebruik van de
nieuwste technologie en in opleiding, met een steeds meer jong en dynamisch personeel, bestaande uit
technici, ontwerpers en vakdeskundigen die volledig beschikbaar zijn om te voldoen aan de vele behoeften die
wereldwijde concurrentie vereist. Sistemi exporteert zijn producten vandaag naar meer dan 60 landen over de
hele wereld via de beste retailers op het gebied van houtbewerking en versterkt zijn succes van jaar tot jaar
door continu nieuwe projecten te starten en te ontwikkelen, altijd met het oog op 'klant tevredenheid".

DOWNLOADS
Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Spindel

Vlak 6" x 1", Rond 4" x 1/8"-3/8", Smalle kegel 6" x 3/8"-3/4", Brede kegel
8" x 3/4"-1 1/4"
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