
KÚPCSISZOLÓ CIPŐJAVÍTÓ GÉPHEZ
-35mm-es átmérőjű tengelyhez 
csatlakoztatható 3db hernyócsavarral 
a tengel bal oldalán. (jobb oldali)
-

A kúpos csiszoló vászon másodpercek alatt lecserélhető,
könnyen kezelhető, cipőjavításnál nélkülözhetetlen.
csiszolóvászon külön rendelhető
Ár: 11.130Ft + ÁFA

M10-es bal menettel csatlakoztatható a
csiszológép tengelyének bal oldali végéhez. (bal oldali)

BIMZELŐ FEJ KOMPLETT
-16mm átmérőjű, morsekúpos, bajonettes csatlakozással.

Ár: 8000Ft + ÁFA

BIMZELŐ FEJ TÉPŐZÁRAS TAPADÓVAL
-82mm átmérőjű, M16-os bal menetes csatlakozással

Ár: 2500Ft + ÁFA

MARÓTENGELY CIPŐCSISZOLÓ GÉPEKHEZ  ÚJ!
-Hossza: 470mm
-Egyik vége morze kúpos csatlakozós szerszámokhoz
+Komplett marófej
-Másik vége 17mm átmérőjű
2db önbeálló csapágyházzal

REKLÁMÁRON: 12.000Ft + ÁFA

SZŐRKORONG
-Mérete: 200x25x60
-A 25mm-es furatot kívánságra a
megfelelő méretre esztergáljuk.
-A megmunkált talp-sarokszélek, 
bőrfelületek vaxolással történő
festéséhez, fényezéséhez.

ÁR: 6.140Ft + ÁFA

LAMELLÁS GUMIKORONG
-Mérete: 140x35x30mm
-35mm-es tengelyre gyors csiszolóvászon
cserét tesz lehetővé. Forgásirányban acsiszoló-
vászon ráfeszül, ellenkező irányban lelazul.

Durvább szemcsézetű 40-es, finomabb szemcsézetű
60-as, 80as csiszoló szalagokkal ajánlott, melyek
külön rendelhetők.

ÁR: 13.500Ft + ÁFA

GRANIFLEX LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA
-Mérete: 125x22,2mm

ÁR: 995Ft + ÁFA



BEARTEX NAGYHATÉKONYSÁGÚ POLÍRKORONG
-Rugalmas, könnyű, hosszú élettartamú

Mérete: 200x25x76,2mm

Minden fémhez (acél, alumínium, réz),
gyors polírozáshoz, a köszörülés nyomainak
eltüntetéséhez, rendkívül hatékony, pillanatok
alatt esztétikus felületet biztosít, semmilyen
paszta vagy adalék nem kell hozzá.

ÁR: 8.000Ft + ÁFA

FELTÉT BEARTEX POLÍRKORONGHOZ
-Beartex polír- és lamellás koronghoz biztonságos,
gyors csatlakoztatására szolgál,
M16-os bal menettel a köszörűgép
tengelyéhez, a szorítótárcsák 76,2mm
átmérőjű furatba illeszkednek

ÁR: 7.500Ft + ÁFA

RONGYKORONG
-Élezés utáni sorja eltávolítására, fémfelületek 
polírozására
-Méret: 200x20x16mm
-Fémhez megfelelő polírpasztával együtt alkalmazandó: 
acélhoz barna színű, rézhez zöld színű, aluhoz fehér színű

 ÁR: 1.600Ft + ÁFA

RONGYKORONGHOZ FELTÉT           
-M16-os bal menettel 

ÁR: 5.000Ft + ÁFA

LAMELLÁS TISZTÍTÓ-POLÍROZÓ KORONG:
-méret: 200x30x54mm,

-rozsdás, egyenetlen felületek előkészítéséhez, 
durva sorjázásához, további megmunkáláshoz

ÁR: .8.000Ft + ÁFA

BŐRKORONG
-Mérete: 162x17x37, 162x25x44
-A 17 vagy 25mm-es furatot kívánságra a 
megfelelő méretre esztergáljuk.
-A megmunkált talp-sarokszélek, bőrfelületek 
vaxolással történő festéséhez, fényezéséhez.

ÁR: 6.060Ft + ÁFA


