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Stacjonarne szlifierki taśmowe MOST: JSG 75, JSG 150

Profesjonalne stacjonarne szlifierki taśmowe do szlifowania i polerowania na taśmach bezkońcowych 
z płótna ściernego lub włókniny szlifierskiej. Idealne do szlifowania zgubnego lub wykańczającego po-
wierzchni, krawędzi oraz szlifowania obwodowego stali zwykłej, nierdzewnej, drewna i tworzywa sztucz-
nego.

Właściwości:
 �Wydajny silnik trójfazowy o mocy 3 kW (JSG 75) lub 4 kW (JSG 150).
 � Łatwa i szybka wymiana taśmy szlifierskiej.
 �Możliwość szlifowania powierzchni płaskich na górnej części szlifierki.
 �  Dwie prędkości taśmy szlifierskiej umożliwiające pracę na pasach z włókniny szlifierskiej oraz z płótna 
ściernego.

 �Możliwość podłączenia systemu odpylającego.

W skład wyposażenia standardowego wchodzą taśmy ścierne MOST ZIRCONIUM z płótna cyrkonowego 
w 5 granulacjach (36, 40, 60, 80,120).

Taśmy uniwersalne MOST ZIRCONIUM/CORUNDUM
Z ziarnem cyrkonowym (kolor niebieski) lub korundowym (kolor brązowy), na sztywnym podłożu polies-
trowym typu Y,  charakteryzujące się wysoką żywotnością i agresywnością, do obróbki szlifierskiej stali 
nierdzewnej i zwykłej oraz aluminium. Ziarno cyrkonowe jest dostępne w granulacji do P120, granulacje 
drobniejsze są dostępne tylko z nasypem korundowym. 

Taśmy wysokowydajne MOST ZIRCONIUM HD
Z ziarnem cyrkonowym (kolor zielony), na bardzo sztywnym podłożu poliestrowym typu YY, z dodatkową 
warstwą aktywną wydłużającą żywotność ziaren i zapewniającą chłodny szlif. Bardzo agresywne, idealne 
do obróbki zgrubnej, zdzierania i fazowania krawędzi. Szczególnie przydatne do szlifowania stali nie-
rdzewnej, wysokostopowej, stopów niklu, kobaltu oraz tytanu. Dostępne w granulacji do P120.

Taśmy z włókniny szlifierskiej MOST FVV HD
Zbudowane z ziaren ściernych rozmieszczonych na przestrzennej strukturze z włókien syntetycznych,  
przeznaczone do lekkiej obróbki szlifierskiej i polerskiej stali zwykłej, nierdzewnej, aluminium, tworzyw 
sztucznych. Idealne do czyszczenia, gratowania, satynowania, polerowania, usuwania przebarwień itp. 
Szczególnie przydatne do obróbki wykańczającej stali szlachetnej. Dostępne w czterech granulacjach: 
coarse (zgrubna), medium (średnia), very fine (drobna) oraz super fine (bardzo drobna).

Typ JSG 75 JSG 150
Moc 3 kW 4 kW

Prędkość obrotowa 1500/3000 obr./min 1500/3000 obr./min

Wymiary taśmy 75x2000 mm 150x2000 mm

Masa 75 kg 75 kg

Numer producenta 94 56 000001 94 56 000002

Skanuj link lub wejdź
www.rywal.eu/f08


