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Nyhet

För modellering och putsning av trä, 
plast och glasfiber. Enkel att använda. 
Tyst och exakt. Ø 50 mm. Ej för bearbet-
ning av metall.

Nr 29 050                  

Raspskiva med metalltänder av 

Wolfram-karbid för LHW

Den långa smala halsen av alu-gjutgods gör LHW suverän och 

mångsidig (kan även användas till kapning).

För bearbetning av stål, NE-metall (icke järnmetall), glas, 

keramik, plast och trä. För kapning, gradning, slipning, polering, 
finslipning, polering, finpolering och grovformning av trä. Hög-
kvalitativ, välbalanserad, tystgående DC-specialmotor med lång 
livslängd. Med stabil framdel av aluminium gjutgods och hölje av 
glasfiberstärkt polyamid. Komplett med slipskivor av ädelkorund (K 
60), lamellslipskiva (K 100) och kapskiva (vävförstärkt). Förvaras i rym-
lig och stabil väska.

Långhalsad-Vinkelslip LHW

Tekniska data:

220 – 240 V, 50/60 Hz, 100 W. 13.000 v/min. Diameter slipskivor 
Ø 50 mm med 10 mm fäste. Längd 270 mm. Vikt 550 g. Eftergångs-
tid mindre än 1 sekund. Isolationsklass II. 

Nr 28 547                                                                       

Slipskivor av ädelkorund för LHW 

För slipning, gradning och bortslipning av rost på all 
slags metall. Ø 50 mm.
Nr 28 585              Korn 60                               

Slipskiva av kiselkarbid för LHW

Bearbetning av mycket hårt material som sten, glas,
keramik men även härdat stål. Ø 50 mm.
Nr 28 587              Korn 60                               

Lamellslip av korund för LHW 

Slipning och polering av gjutgods, rostfritt stål, stål, 
plast, trä och NE-metall. Mycket hög avverkningskapa-
citet. 
Nr 28 590              Korn 100                              

Slipskiva av bunden korund för LHW  

Med vävförstärkning. 50x1x10 mm. För kapning av stål,
NE-metall (icke järnmetall), plast och trä. Ø 50 mm.
Nr 28 154

Gummistödskiva för LHW  

Skiva som underlag för självhäftande korund- och 
polerblad. Ø 50 mm
Nr 28 548                1 st.  

Korundbundna slippapper för LHW  

Självhäftande. Bearbetning av grader och fläckar. 
Ø 50 mm
Nr 28 549            Korn   80 12 st.             
Nr 28 550            Korn 150 12 st.           

Polerduk för LHW

Självhäftande. För rengöring, mattering och polering 
av stål, Rostfritt stål och NE-metaller (icke järnmetaller). 
Även för borttagning av gammal färg.
Nr 28 554             medel   5 st.             
Nr 28 555             fin   5 st.               

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.




