Szlifierka HK150.1
Ręczna szlifierka wahadłowa ze stalową szafką i
zintegrowaną pułapką iskrową

HK150 z uchwytem magnetycznym

Standardowy zacisk ze średnimi szczękami

SZLIFIERKA
HK150.1
•
•

•
•
•
•
•
•

Czysty, wydajny system szlifowania próbek z kamieniem - gotowy do
pracy
Urządzenie wolnostojące, pyłoszczelne, zakryte miejsce pracy,
halogenowe światło punktowe
Szafka stalowa ze sterowaniem, pułapką na kurz, odciągiem i szufladą
Powtarzalna płaska powierzchnia, łatwe w uŜyciu ramię wahadła z
łoŜyskami stoŜkowymi
Prosta i niezawodna budowa
Nadaje się zwłaszcza do twardych materiałów, takich jak Ŝeliwa białe
Dostosowany do róŜnych zastosowań dzięki specjalnym ściernicom
donicowym
Pionowe przemieszczanie głowicy szlifierskiej za pomocą pokrętła o
skoku 0,1 mm

®

Wyłączny dystrybutor w Polsce: METIMEX Laboratory Equipment dr inŜ. Jerzy Springer
ul. Wojska Polskiego 9/2, 44-120 Pyskowice, tel./fax.: (32) 233 24 72, e-mail: biuro@metimex.com.pl

Dane Techniczne i Akcesoria
Dane Techniczne
Silnik szlifierki
Obroty
Oświetlenie
Kamień szlifierski
Wys. szlifowania, min.
Wys. szlifowania, max.
Masa (szlifierka)
Masa (szafka)
Wymiary (szlifierka)
Wymiary (szafka)

3 x 400 V/50 Hz, 1.1 kW
alt.: 1x220V/60Hz
alt.: 3x220V/60Hz
2800 rpm / 3440 rpm
halogen 12V/20W
150 x 80 x 32 mm
4 mm
90 mm
ok. 100 kg
ok. 50 kg
400 x 400 x 680 mm
600 x 600 x 870 mm

Uchwyt magnetyczny

Zaciski do róŜnych
wymiarów próbek

WyposaŜenie Standardowe
Uchwyt do mocowania próbek
Kamień szlifierski, narzędzie do wymiany kamienia
Pręt do przygotowania kamienia
Uchwyty transportowe

WyposaŜenie Opcjonalne

Bloki chłodzące z miedzi

Uchwyt magnetyczny
Uchwyt specjalne – większy uchwyt do max. ø58 mm
Utwardzane szczęki do uchwytów: 3 mm, 9 mm (zwykły) i 20 mm
Miedziane bloki chłodzące
Kamienie donicowe (korund / węglik krzemu) 150 x 80 x 32 mm
Filtry papierowe / Filtr ochrony silnika odciągu
Zestaw części zamiennych: 2 mieszki, szkło ochronne, lampa
halogenowa

Filtr papierowy

Korundowy kamień
szlifierski donicowy

Ochrona silnika odciągu

Zestaw części zamiennych
Szlifierka HK150.1 w połączeniu ze
szlifierką talerzową HK350

