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Borr-slipmaskin IBS/A
borrning, fräsning, slipning, borstning, kapning, gravering.

Professionell borr-slipmaskin med ställbart varvtal. Dubbla kullager och 
spindel av slipat stål ger hög precision. Spännhylsor för fastsättning 
av verkyg, 1-1,5-2-2,4-3 och 3,2 mm ger exakt och precis bearbetning. 
Varvtal 7000 - 23 000 varv/min. Set i plastväska bestående av en maskin, 
34 st olika tillbehör, Li-Ion batteri och laddare.

29800 – Borr-slipmaskin IBS/A, set
29800 – Borr-slipmaskin IBS/A, utan batteri och laddare

Proxxon - Fixar de små jobben!
Proxxon är ett tyskt företag med 40 års erfarenhet av kvalitetsmaskiner för små dimensioner. Den höga kvalitén gör att 
Proxxon lämpar sig utmärkt för professionell användning. Den nya batteridrivna serien gör arbetet ännu enklare, främst vid små 
dimensioner och svåråtkomliga ställen. Maskinerna är tillverkade med drivhuvud av aluminium samt specialmotorer för lång 
livslängd. Det går också att komplettera med en mängd tillbehör för specifika arbeten.

Vinkelslip långhalsad LHW/A
bearbetning av stål, NE-metall, glas, keramik, plast och trä.

Välbalanserad och tystgående vinkelslip med lång hals vilket under-
lättar att att komma åt trånga och svåra ytor och ställen. För Ø 50 mm 
slip-kapskivor. Varvtal 5000 - 16 000 varv/min. Set i plastväska beståen-
de av en maskin, en korund-slipskiva 60,  en sand-slipskiva 100 och en 
kapskiva plus Li-Ion batteri och laddare.

29815 – Vinkelslip långhalsad LHW/A, set
29817 – Vinkelslip långhalsad LHW/A, utan batteri och laddare

Polermaskin WP/A
för putsning och polering av metall, plast, lack m.m.

Professionell polermaskin med ställbart varvtal och högt vridmoment, 
tack vare smart elektronisk varvtalsreglering bibehålls konstant varvtal 
även vid högt tryck mot ytan. För Ø 50 mm slip-polerskivor. Varvtal 1100 
- 2600 varv/min. Set i plastväska bestående av en maskin, flera olika 
poler-och putsskivor, Li-Ion batteri och laddare.

29820 – Polermaskin WP/A, set
29822 – Polermaskin WP/A, utan batteri och laddare

Bandslip BS/A
slipning av metall, trä och plast.

Professionell bandslip för slipning i trånga utrymmen, efterslipning av 
formar, borttagning av grader, avfasning m.m.  För slipband 10 x 300 mm. 
Varvtal 200 - 700 varv/min. Set i plastväska bestående av en maskin, två 
slipband 80, två slipband 180 och Li-Ion batteri och laddare.

29810  – Bandslip BS/A, set
29812 – Bandslip BS/A, utan batteri och laddare

Bandslip, RBS/A
slipning och putsning av rundade och strukturerade ytor.

Bandslip RBS är speciellt framtagen för putsning och slipning av 
utsidan på rostfria rör och strukturerade ytor. Tacke vare slipytans 
utformning är det lättare att komma åt ”omöjliga” ställen och ytor.  För 
slipband 10 x 300 mm. Varvtal 200 - 700 varv/min. Set i plastväska be-
stående av en maskin, två slipband 80, två slipband 180, två putsband, 
samt Li-Ion batteri och laddare.

29830  – Bandslip, rör RBS/A, set
29832  – Bandslip, rör RBS/A, utan batteri och laddare

Cylinderslip WAS/A
slipning och putsning

Professionell slipmaskin för med ställbart varvtal och högt vridmo-
ment. För Ø 50 mm slip-polerskivor. Varvtal 1100 - 2600 varv/min. Set i 
plastväska bestående av en maskin, två slipskivor (120, 240), en puts-
skiva (medium)  samt Li-Ion batteri och laddare.

29825 – Cylinderslip WAS/A, set
29827 – Cylinderslip WAS/A, utan batteri och laddare

Li-lon batteri Li/A
29898 – Li-lon batteri

Li-lon batteriladdare LG/A
29890 – Laddare

Olika maskiner, 
samma batteri.

Alla batteridrivna verktyg i set levereras 
i plastväska med tillbehör.


