
sorjázó
szerszámok

konvex keráMiapengéS Sorjázó cr2000
cserélhető kerámiapengés sorjázó minden műanyag és puhább 
fémek megmunkálásához. Felülettisztításra és rövid, szakaszos 

élsorjázásra is egyaránt alkalmas. A penge cserélhető.
Tartalma: CR markolat 

és konvex kerámia 
penge.

rádiusz: 250 mm

KONKáV 
keráMiapengéS
sOrjázó cr2300
cserélhető kerámiapengés sorjázó minden műanyag és puhább 
fémek megmunkálásához. ívelt élek és kisebb vállak, peremek 
sorjázására egyaránt alkalmas. A penge cserélhető.
Tartalma: cr markolat és konkáv kerámia penge. rádiusz: 15 mm

markolaTok

Cr MArKOlAT cr2100
Egyedülálló markolat, melybe a 
kúposan kialakított kerámiapengék 
megszorulnak.
A markolat tartalékpengék tárolására
is alkalmas.
Hossz: 135 mm

A penge eltávolítása
1. Vegye le a fekete kupakot a

markolat végéről. 
2. Helyezze be a penge végénél lévő

furatba és fordítsa el 90°-ot.
3. Vegye ki a pengét.

A penge rögzítése
1.  Illessze a pengét a helyére.
2.  A pengénél fogva a markolat 

végét koppintsa néhányszor 
kemény felülethez.

peNgék Anyaga
Élszög 
(fok)

Súly 
(gramm)

Csomagolási 
egység

Felhasználási 
terület

90° 9 1konkáv CR2500

Kerámia
1250 HV 90° 9 1konvex CR220

Felület tisztításra, osztósík 
mentén kitüremkedett 

felesleges anyag eltávolítására
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Katalógus
szám

Kerámia
1250 HV

Ívelt élek és keskeny vállak, 
peremek sorjázására



Lemez élekFuratok Egyenes élekIllesztések Felületek

keráMiapengéS SzerSzáMok

elforduló keráMiapengéS 
sOrjázó Nc5100
könnyebb feladatokhoz
Ideális puhább műanyagok sorjázására
Tartalma: Nc5000 markolat,
cr6000 penge.

NC5000
Elforduló kerámiapengékhez

kerámIa markolaT

peNgék Anyaga
Élszög 
(fok)

Súly 
(gramm)

Csomagolási 
egység

Felhasználási 
terület

Katalógus
szám

75° 1 1CR6100

Kerámia
1250 HV 65° 1 1Könnyű

feladatokhoz
CR6000 Ideális puhább műanyagok 

sorjázására

Kerámia
1250 HV

Ideális keményebb 
műanyagok sorjázására

penge behelyezése penge eltávolítása

cr6100cr6000

elforduló keráMiapengéS 
sOrjázó Nc5200
Nehezebb feladatokhoz
Ideális keményebb műanyagok 
sorjázására.
Tartalma: Nc5000 markolat, 
cr6100 penge.

Nehezebb
feladatokhoz
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Tolni

1 - Lenyomni

2 - Kihúzni



sorjázó
szerszámok

keráMiapengéS kaparó 
CR1100
Műanyagok és puhafémek sorjázására alkalmas 
szerszám. különösen hosszú éltartósság. 
A penge nem cserélhető!
Tartalma: Joker markolatba szerelt konkáv 
kerámiapenge. 
rádiusz: 250 mm

kétoldalaS 
keráMiapengéS 
sOrjázó dB5000
A munkadarab mindkét oldalának 
egyidejű sorjázásához. A kézvédő 
a védelem mellett a szerszám 
tájolásában is segítségére lesz.
Méret: 1-11 mm
Tartalma: dB markolat és  
„V” élű kerámia penge (cr5100).

peNgék Anyaga
Élszög 
(fok)

Súly 
(gramm)

Csomagolási 
egység

Felhasználási 
terület

Kerámia
1250 HV 90° 90 1„V” élű CR5100

Mindkét él egyidejű sorjázására

Katalógus
szám
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