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Nyhet

För snidare, modellbyggare och konstnärer. 

Nu med framdel av aluminium.

Elstämjärn MSG

För bearbetning av olika träslag. Till renovering och bearbet-

ning av möbler. Till restaurering av antikviteter. Till linoleum-

snidning och borttagning av målarfärg osv. Även bearbetning av 
gips. Balanserad DC specialmotor, tystgående och med lång livslängd. 
Drivhuvud av alu-gjutgods ger hög stabilitet. Hölje av glasfiberstärkt 
polyamid. Tre stycken japanska stämjärn av bi-metall (U-formad, V-for-

mad och flat) medföljer leveransen. Levereras i stabil väska.
Tekniska data:

220 – 240 V. 50 W, 10.000 slag/min. Längd 230 mm. Vikt 680 g. 
Isolationsklass II.  

Nr 28 644                                                                 

Tre stycken handslipade japanska stämjärn 
av bi-metall ingår.

Extra stämjärn för MSG

Superkvalité av bi-metall (made in 
Japan). Bas av stål med en yta av volf-
ram. Skäreggen är handslipad. En av 
varje, V-formad stor resp. liten, rundad, 
samt rak och rak med avrundad spets

Nr 28 572 

Mycket vass och lättanvänd. Materialet kan kon-
trollerat bearbetas både längs med och mot 
fiberriktingen. . Hög hållbarhet och rengöras med 
gasolbrännare. Kan också användas på gummi, 
skumplast och silikon. Varvtal 5.000 - 20.000 v/min. 
Skaft 3,2 mm.

Nr 29 062        Kägla                            8,0 x 12 mm 
Nr 29 060        Cylinder med avrundat huvud 7,5 x 12 mm 
Nr 29 064        Nålformad                   4,0 x 19 mm 

Nyhet för träbearbetning. Raspar med metalltänder av 

Wolfram-karbid. Suveränt för modellering, putsning och 

grovbearbetning av trä och glasfiber. Ej för metall.

Förvaringsväska av polypropen. Superstabil och tillräckligt stor så 
att maskinen enkelt kan placeras i väskan efter avslutat arbete. En 
etikett visar vilken maskin som finns i väskan.

Multiform bryne

Med profilerad yta som passar till stämjär-
nen. En ren oljesten som ger en rakbladsvass 
skärpa.

Nr 28 578       100 x 63 x 15 mm

OBS! 

Idealisk för snideriarbeten är ock Wolf-
ram-karbid raspskivorna tillsammans 
med MICROMOT Långhalsad-
Vinkelslip LHW, se sidan 6.




