Contactarmen
Bandschuurmachines

Contactarmen Bandschuurmachines
Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een
ongekende variatie aan toepassingen.
Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

Dynaﬁle Contactarmen
•
•
•

verlengd het bereik tot 813mm
past in gaten zo smal als 9.53mm
ideaal voor ontbramen buisjes

11178: 13x864
11179: 13x864
bereik 229mm

•
•

max druk 3 Bar!
uitvijlen smalle ronde openingen
vanaf 12mm

6x610

•
•

max druk 3 bar!
zie ook 11239 voor zware uitvoering

13x610

•
•

max druk 3 bar!
zet druk op contactwiel of op platen

13x610

•

ideaal voor kokers vanaf 13x13mm

6x610

•

ideaal voor kokers 8x19mm

6x610

•

ideaal voor kanalen vanaf 14.29mm

13x610

•
•

standaard op model 14000
11228 voor zware uitvoering

13x610

59/75/1218

•
•

geen platen
ideaal voor polijsten en slijpen van
lassen op buizen

6 of 13x610

59/75/1219

•
•

zware stalen uitvoering
optioneel 11028 stalen platen verkrijgbaar voor slijpwerk

13x610

59/75/1228

•

zie 11243 voor zware uitvoering

13x610

59/75/1231

•
•
•

voor schuurbanden van 3mm breed
geen platen (holle kant)
slijpen in hoeken - polijsten

3 of 6x610

59/75/1232

•

ontbraamt beide kanten van het
werkstuk gelijktijdig
de contactwielen passen zich aan
materiaaldikte 3 tot 16mm aan.

13x864

•

59/75/1213

59/75/1216
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Contactarmen Bandschuurmachines
Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een
ongekende variatie aan toepassingen.
Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

Dynaﬁle Contactarmen
•
•
•

max druk 3 bar!
voor gebruik op turbinebladen
bandpolijsten breedte 38mm

11237: 6x210
11238: 13x610

•
•
•

max druk 3 bar!
zware stalen uitvoering
slijpwerk in beperkte ruimte

13x610

•
•

werkbaar bereik 229mm
optionele 11024 stalen platen verkrijgbaar

13x864

•

werkbaar bereik 229mm

3x864

•
•

zware stalen uitvoering
slijpen op contactwiel of op platen

13x610

•
•

werkbaar bereik 356mm
optionele 11024 stalen platen verkrijgbaar

11244:13x118
11245: 3x118

•

slijpt en polijst diepe sleuven of
nauwe groeven

6 of 13x864

•
•
•

polijst, ontbraamt of ruimt interne dia- 13x864
meters met één 180° polsslag
ideaal voor pijpﬁtters
25,4 tot 102mm ronde openingen

•

voor het opzuiveren van roestvrij staal 13x610

•

voor inlijn kraspatronen

•

voor vlakslijpen van of in de buurt van 13x610
hoeken en randen van grote diameters met gebruik van platen
Contactwiel aangepast om inkerven
te vermijden

•

59/75/2390

13x610

•
•

geleidingswielen voorkomen inslijpen 13x610
gebruik korrel 60 tot
verwijdert materiaal tot 5mm of
80 schuurbanden
minder

•
•

zware toepassingen
slijpen op contactwiel of op platen

13x610
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Contactarmen Bandschuurmachines

Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een
ongekende variatie aan toepassingen.

Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

DynaﬁleII Contactarmen
•
•
•

voor brede vlakken
laat een inlijn kraspatroon na
reiniging van puntlassen

13x457

59/75/1202

•
•

max 3 bar!
ideaal voor sleuven vanaf 11mm

13x457

59/75/1201

•

gaat in openingen 8x19mm

6x457

59/75/1205

•

standaard op modellen 40335, 40610
en 40615
slijpen op contactwiel of platen

13x457

59/75/1203

•

Bedoeld voor bandschuren of bandpolijsten - volgt vorm

3, 6 of 13x457

59/75/1204

•

standaard op modellen 15400, 40320,
40330 en 40381

16 of 19x457

59/75/1206

•
•
•

max 3bar!
11220:16 of 19x457
uiterst kleine contactwieltjes
alle andere: 13x457
50mm bandpolijsten in holle boog;
polijsten van turbinebladen en andere
contouren

•

slijpen van hoeken, groeven, bandpolijsting
V-vormig wiel

3 of 6x457

59/75/9280

13x610

59/75/1285

•

optionele 11024 stalen platen verkrijgbaar
171,5mm werkbaar bereik

•
•
•

standaard op model 15401 en 40326
slijpen op contactwiel of platen
133mm werkbaar bereik

16 of 19x 521

•

•
•
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Contactarmen Bandschuurmachines

Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een
ongekende variatie aan toepassingen.
Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

DynaﬁleII Contactarmen
•

werk op brede vlakken; inlijn kraspatroon; opzuiveren roestvrij staal

13x457

•
•

zware stalen uitvoering
slijpen op contactwiel of platen

13x457

•
•

max 3 bar!
6x457
afvijlen van ronde openingen van 11mm

•

13x457

•

voor vlakslijpen met gebruik van platen
bij of in de buurt van hoeken en ronde
openingen
design contactwiel verhindert inslijpen

•
•

max 3 bar!
slijpen op contactwiel of platen

13x457

•
•

met geleiding
verwijderd uitstekend materiaal tot op
5mm of minder zonder inslijpen

13x457
gebruik korrel 60 tot
80 schuurbanden

•

voor vlakslijpen en materiaalverwijdering 13x457

•
•

extra lange arm
432mm werkbaar bereik

13x1118

•

ideaal voor kokers 13x13mm

6x457

•

ideaal voor sleuven vanaf 14mm

13x457

•
•

max 3 bar!
uitstekend voor verwijdering van oxidatie op electrische kabels/staven
arm heeft een werkbaar bereik van
305mm

19x864

slijpen op contactwiel of bandpolijsten
dank zij hol ontwerp

13x457

•
•

59/75/1304

59/75/1320

59/75/1322

59/75/1329

59/75/1350
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Contactarmen Bandschuurmachines

Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een
ongekende variatie aan toepassingen.

Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

Mini-DynaﬁleII Contactarmen
•
•
•

Geen platen als gevolg van ontwerp
wegslijpen van lassen op buizen
holle zijde voor bandpolijsten

6 of 13x305

•
•

standaard op model 15003
slijpen van hoeken, groeven

13x305

•
•

schuurt op beide zijden van de arm
opschuren van beperkte ruimte vanf
6mm

6x305

•
•

slijpen van hoeken, groeven
bandpolijsten

3x305

•
•

max 3 bar
ideaal voor sleuven vanf 11mm breed

13x305

•
•

max 3 bar
slijpen op contactwiel of platen

13x330

•
•

max 3 bar
slijpen, opzuiveren en het polijsten van
turbinebladen

13x305

•
•

max 3 bar
slijpen, opzuiveren en het polijsten van
turbinebladen en andere contouren

3x305

59/75/5026

59/75/5030
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Contactarmen Bandschuurmachines

Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

DynaﬁleIII Contactarmen
•
•
•

Werk op brede vlakken
in-lijn kraspatroon
opzuiveren roestvrij staal

13x457

59/75/1202

•
•
•

standaard op modellen 40335 en 40610
slijpen op contactwiel of platen
11312 voor platen zwaar gebruik of
11325 voor stalen platen

13x457

59/75/1203

•

uniek ontwerp voor bandpolijsten

3, 6 of 13x457

59/75/1204

•

standaard op modellen 15400,40320 en
40330
11326 voor zwaar stalen versie

16 of 19x457

59/75/1206

13x610

59/75/1285

•

optioneel 11024 stalen platen verkrijgbaar
werkbaar bereik 171mm

•
•
•

standaard op modellen 15401 en 40326
slijpen op wiel of platen
werkbaar bereik 133mm

16 of 19x457

•

voor vlakslijpen middels platen of in of
bij hoeken en ronde openingen.
Contactwiel is hol om inslijpen te voorkoemn

13x457

•
•

•
•
•

59/75/1320

ontworpen om tot 5cms in een sleuf te
3 of 13x610
kunnen
ideaal voor gebruik met lamelschijven en
het opzuiveren van lasnaden
Dynangle Contactarmen

•

Zwaar gebruik - diverse toepassingsgebieden

25x457

•

Zwaar gebruik - diverse toepassingsgebieden

25x457

•

Zwaar gebruik - diverse toepassingsgebieden

25x457
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Contactarmen Bandschuurmachines

Contactarmen zorgen ervoor dat de door U gebruikte bandschuurder polyvalent inzetbaar is voor het gebruik op een
ongekende variatie aan toepassingen.

Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

DynaﬁleIII Contactarmen
•

voor vlakslijpen middels platen

25x457

•
•

laat langer bereik toe
slijpen middels platen

25x610

•
•

Standaard op model 15300
omkeerbare arm - arm kan omgekeerde
worden om ofwel middels platen te
schuren of voor bandpolijsten

25x457

•

omkeerbare arm - arm kan omgekeerde
worden om ofwel middels platen te
schuren of voor bandpolijsten

25x457

•

omkeerbare arm - arm kan omgekeerde
worden om ofwel middels platen te
schuren of voor bandpolijsten

25x457

•

25x457

•

omkeerbare arm - arm kan omgekeerde
worden om ofwel middels platen te
schuren of voor bandpolijsten
V-vormig wiel

•
•
•

standaard op model 15360
Verlengd bereik
slijp met behulp van contactwiel

25x610

59/75/5368

•

ideaal voor bandpolijsten

25x610

59/75/5375

59/75/5356
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Bandschuurmachines

Model

Gebruik

Schuurband BxL
mm

CA Nr.

Dynabelter Contactarmen
verlenging voor 11475 en 11476 Dynabeltercontactarmen
bedoeld voor werke in beperkte ruimtes
werkbereik 203mm

•

•

Verlenging voor gebruik met Dynabelter
contactarmen

voor 1067mm
schuurbanden

•

Verlenging voor gebruik met Dynabelter
contactarmen

voor 1524mm
schuurbanden

•
•

standaard op modellen 11475 en 11476
werkbereik 191mm

25x762mm

•

slijpen, ontbramen, polijsten middels
platen
werkbereik 191mm

25x762mm

25x762mm

•
•
•

contactwiel pivoteert voor behouden
van oppervlaktecontact
voor brede vlakken, opzuiveren RVS
In-lijn kraspatroon
werkbereik 152mm

•
•
•

slijpen, opzuiveren, polijsten van lassen
bandpolijsten middels holle zijde
werkbereik 178mm

25x762mm

•
•

slijpen, ontbramen van hoeklassen
werkbereik 152mm

13 of 25x762mm

•

polijsten van contouren zonder inslijpen
vanhet werkstuk
ideaal voor RVS pijpwerk
werkbereik 152mm

25x762mm

59/75/9684

•

gecontroleerd verwijderen van overtollige lasnaad

25x762mm

59/75/7170

•
•

standaard op model 11477
5diamx5breed urethaan wiel voor zwaar
gebruik
werkbereik 152mm

50x762mm

•
•
•

•
•

•
•

•

voor 762mm
schuurbanden

59/75/1656

59/75/6810
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