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Nyhet

För exakta fyrkants-utskärningar finns det nu 
HSS-sågblad med bredd 8 och 14 mm. 

Roterar inte utan oscillerar !

Kan dessutom användas för kapning och sågning.

Oscillering ger vibrationsfri gång utan slag. 
Det gör att även kapskivor kan användas.

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

Maskinhuvud av tryckgjuten zink. 
Gör maskinen med fördel framtung. 

Möjliggör precis och 
stabil lagring av rörliga delar.

Hörnslip OZI/E

Slipyta 65 x 65 x 65 mm. 
Slipskivor med kardborr 
ger snabbt byte.

Liten men oöverträffad i sin storlek.

Slipning av ytor även där det är trångt som i hörn och längs kanter. Det 
oscillerande arbetssättet ger extremt lugn gång. Kan även tillsammans 
med tillbehör användas för kapning. Elektroniskt reglerbar slipfrekvens 
ger möjlighet att anpassa hastigheten till materialet. Högkvalitativ, väl-
balanserad, tystgående DC-specialmotor med lång livslängd. Hölje av 
glasfiberstärkt polyamid. Fyra slipskivor ingår (2x K 80 och en av varje K 
150 och K 240). Levereras i väska.

Tekniska data: 

220 – 240 V. 100W. Steglöst ställbar slipfrekvens 3.000 – 10.000 /min. 
Längd 230 mm. Vikt 500 g. Isolationsklass II.

Nr 28 520       

OZI/E kapar där en normal sågklinga 
inte kommer åt. 
(Här med HSS-kapskiva, se sidan 9).
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HSS utsågningsblad för OZI/E
För exakta fyrkants-utskär-
ningar och andra former. 
För ut snidning av luckor 
och fönster på skepps- och 
flygplans-modeller. Till trä, 
plast och aluminium. 
Max. arbetsdjup 16 mm

Nr 28 897  sågbredd    8 mm
Nr 28 898  sågbredd  14 mm 

Lång sliptid genom ädelkorund (aluoxid). 
Specialfyllmedel förhindrar för igensättning 
av slipdamm. Underlag av extra starkt spe-
cialpapper med kardborryta.

NO 28 891  Korn   80    25 st. 
NO 28 893  Korn 150    25 st. 
NO 28 895  Korn 240    25 st.

Slipskivor för OZI/E

Diamantkapskiva för OZI/E
Fungerar på samma sätt som den ovan 
beskrivna HSS-
skivan. För kap-
ning av marmor, 
tegelsten, puts, 
gasbetong och 
många andra 
material. Spe-
ciellt för inom-
husarbeten inom el och sanitär.

Nr 28 902           Ø 65mm

HSS- kapskiva för OZI/E
Idealisk för kap-
ning där en nor-
mal sågklinga inte 
kommer åt. Kapar 
metall, trä, plaster, 
gips och många 
andra material. 
Urspårningen av 
cirkelformen möjliggör noggranna arbeten ända 
in i hörn.
Nr 28 900            ø 65 mm, 160 tänder         




