Маленький
інструмент для
великих справ!
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Багатофункціональне обладнання для проектів, які
Elektro-Feinwerkzeuge.
Echte Einhandgeräte.
Mitта
Gehäusekopf
вимагають високої точності.
Високоточне
тихе.
aus
Alu-Druckguss.
Leise,
präzise
und
effizient!
Зі швидкою зміною насадок. Виготовлено в Європі.
Високоточна бормашина FBS 240/E
Сила в якості.
230

VOLT

Для свердління, фрезерування, полірування, зачистки
та гравірування.
Електродвигун постійного струму з електронним
регулятором швидкості у всьому діапазоні швидкостей від
максимальної 22,000 об/хв. до 5,000 об/хв. Має фактично
постійний крутний момент, навіть на низьких швидкостях,
що полегшує мікросвердління, шліфування та полірування.
Шпиндель обертається у високоточному шарикопідшипнику
і оснащений кнопкою фіксації. Шийка діаметром 20мм
пристосована для кріплення в станини та лещата МІКРОМОТ.
Компактний корпус зроблений із посиленого скловолокном
ПОЛІАМІДУ та має прорезинену вставку в зоні захоплення. В
комплект входять 43 розхідних інструменти високої якості та
довговічний пластиковий футляр.
Технічні дані:
230В. 5,000 – 22,000 обертів у хвилину. 100Вт. Довжина
200мм. Вага 450г. Ізольований для 2 класу.
З швидкозажимним патроном для хвостовиків від 0.3 – 3.2мм.
NO 28 472

Примітка:
Машинка FBS 240/E може також використовуватись
зі стальними цангами МІКРОМОТ (стор. 24).

Примітка:
Ви знайдете надтонкий MICROMOT 230/E діаметром
37 мм і вагою лише 270 г на сторінці 14.
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Компактний корпус
зроблений з посиленого
скловолокном
ПОЛІАМІДА та має
прорезинену вставку в
зоні захоплення.
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В комплект входить 43 розхідних інстументи високої якості
та довговічний пластиковий футляр.

Відеоопис інструмента, позначений даним значком, можна подивитися на сайті:
www.proxxon.com (російською мовою – www.youtube.com/user/paradoxltd).
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Всі бездротові комплекти інструментів надійно упаковані в практичний,
нешкідливий і надміцний пластиковий кейс виготовлений з високоякісного
поліпропілену. На етикетці продукту на одній зі сторін кейса вказується
його вміст.

•
•

Високоякісний літій-іонний аккумулятор потужністю 10.8В з 2.6А·год. для найвищої
продуктивності.
з литого алюмінію. Головний корпус виконаний із скловолокна укріплений
поліамідом із м‘яким компонентом в області зчеплення.

•

Всі інструменти з безперервним регулюванням швидкості і
спеціальним збалансованим двигуном постійного струму:
потужний, тихий і довговічний.

WP/A

LHW/A

10,8
VOLT

IBS/A
/09 18 0 4
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RBS/A

WAS/A

Зарядний пристрій LG/A
Зручно:
Плоский торець акумулятора дозволяє
ставити машинку у вертикальному положенні.

Протягом кількох десятиліть ми виробляємо високоякісні електричні
інструменти для системи МІКРОМОТ у Векері. Люксембург (Wecker/Luxemburg).

Повна зарядка літій-іонного акумулятора
типу LG/A PROXXON (10.8В, 2.6А) протягом
однієї години. Із вбудованим контролем
температури і світлодіодною сигналізацією
рівня заряду. Жовтий = зарядка, зелений =
заряджений.
Технічні дані:
Вхідна напруга 100 – 240В. 7,000 – 23,000
об./хв. Довжина 270мм. Вага близько 700г
(включаючи акумулятор).
NO 29 890

Літій-іонний акумулятор
Li/A2
Для тривалої та надійної потужної роботи
наших
акумуляторних
інструментів
МІКРОМОТ. З вбудованим регулятором
температури для безпечної роботи.
Технічні дані:
Напруга 10.8В. Ємність 2.6А. Довжина
85мм. Вага 180г.
NO 29 896
3

Акумуляторні (бездротові) інструменти виготовлені в Європі.
Один заряд батареї дозволяє використовувати пристрій впрод
Жоден інший бездротовий інструмент цього класу не працює до
Подовжена кутова шліфмашина
LHW/A акумуляторна

Для обробки сталі, кольорових металів, скла, кераміки, дерева і
пластика. Для різки, чорнової обробки і шліфування.
Укомплектований корундовим шліфувальним диском (зернистість
60), шліфувальний верстат із лопастями (зернистість 100) і армований
ріжучий диск. У комплект входять літій-іонний акумулятор Li/A2 (10.8В)
і швидкий зарядний пристрій для акумулятора LG/A.

Подовжена кутова шліфмашина LHW/A акумуляторна
Як зображено зліва, у комплект входять також перераховані аксесуари. Але
без батареї і швидкого зарядного пристрою. Упаковано в картонну коробку.
NO 29 817

Технічні дані:
10.8В. 5000-16000 об./хв. Диски діаметром 50мм з 10мм отвором. Довжина
320мм. Вага близько 800г (включаючи акумулятор)
NO 29 815

Стрічкова шліфмашина
BS/A акумуляторна

Для шліфування невеликих отворів, кінцевої обробки прес-форм,
поверхонь, радіусів, канавок, заусенцій і фасок точних деталей.
Головка обертається на 60° при натисканні кнопки. Всмоктувальний
патрубок з адаптером вакуумного очищувача забезпечує безперебійну
роботу. Укомплектований 4 шліфувальними стрічками (по 2 штуки,
кожна зернистістю 80 і зернистістю 180). У комплект входять літій-іонний
акумулятор Li/A2 (10.8В) і швидкий зарядний пристрій для акумулятора
LG/A.
Технічні дані:
10.8В. Шліфувальна стрічка 10х330мм (корисна площа шліфування
10х110мм). Швидкість шліфування 200-700об./хв. Довжина 380мм. Вага
близько 900г (включаючи акумулятор).
NO 29 810

Стрічкова шліфмашина BS/A акумуляторна
Як зображено зліва, у комплект входять 4 шліфувальні стрічки. Але без
батареї і швидкого зарядного пристрою. Упаковано в картонну коробку.
NO 29 812

Бездротова кутова полірувальна
машина WP/A
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Мобільна версія нашого вже перевіреного електричного інструменту
створена для більшої гнучкості при поліруванні, чищенні, усуненні
іржі та додаванні «останніх штрихів» після лакування. З великою
кількістю аксесуарів, таких як: гумова підкладка з гачком і петлевим
кріпленням, полірувальна губка (середньої щільності), полірувальний диск
з овечої шерсті, полірувальна повсть (середньої щільності) для металу і
кольорового металу, 12 шліфувальних дисків (зернистість 2000) і емульсія
для полірування NIGRIN (75мл), а також тканина з мікроволокна. У комплект
входять літій-іонний акумулятор Li/A2 (10.8В) і швидкий зарядний пристрій
LG/A.
Технічні дані:
10.8В DC. Швидкість обертання шпинделя - 1,100 – 2,800об./хв. Довжина
305мм. Вага 950г (включно із батареєю).
NO 29 820
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Бездротова кутова полірувальна машина WP/A
У комплект входять аксесуари, як зображено зліва, але без батареї і швидкого
зарядного пристрою. Упаковано в картонну коробку.
NO 29 822

Примітка:
Ви можете знайти великий вибір відповідних аксесуарів для всіх
акумуляторних інструментів на сторінках, що містять ідентичні, але
шнурові інструменти (6 – 13).
Наша спеціальна брошура для акумуляторних інструментів (доступна
німецькою мовою № 95 138 та англійською мовою № 95 295) включає
в себе всі бездротові моделі та відповідні аксесуари. Попросіть, будь
ласка, копію !

пі. Це рішення проблем у господарстві та промисловості:
родовж 30 хвилин мінімум, навіть при максимальній потужності.
є довше !
Бормашина IBS/A акумуляторна

Використовується для свердління, фрезерування, шліфування, зачистки,
пиляння, різання, гравірування.
Дворядний кульковий підшипник, прецизійний шпиндель із шліфованої сталі
і шість металевих цанг із потрійними розрізами MICROMOT (1 – 1.5 – 2 – 2.4 –
3 і 3.2мм) забезпечують високу концентричну точність. Наконечники і різці
працюють чітко. 34 розхідні інструменти (див. рис. IBS/E, стор. 6). У комплект
входять літій-іонний акумулятор Li/A2 (10.8В) і швидкий зарядний пристрій
LG/A.
Технічні дані:
10.8В. 7000-23000 об./хв. Довжина 270мм. Вага близько 700г (включаючи
акумулятор).
NO 29 800

Бормашина IBS/A акумуляторна
Як зображено зліва, у комплект входять 6 цанг для затискання MICROMOT.
Але без батареї, швидкого зарядного пристрою та розхідників. Упаковано в
картонну коробку.

NO 29 802

Акумуляторна шліфувальна
машина WAS/A
н
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Для досконалої обробки поверхні навіть у щільних місцях. Для
шліфування, чищення, сатинової обробки, а також для очищення
сталі, кольорових металів і, особливо, нержавіючої сталі.
Компактний шліфувальний циліндр (Ø 50 х 30мм). З атласно-оздоблювальним
циліндром «середнього розміру» і по одному на кожному шліфувальному
циліндрі з рівнем зернистості 120 і 240. У комплект входять літій-іонний
акумулятор Li/A2 (10.8В) і швидкий зарядний пристрій LG/A.
Технічні дані:
10.8В DC. Циліндр для сатинованої обробки та шліфування Ø 50мм, ширина
30мм. Швидкість обертання шпинделя 1,100 – 2,800/об / хв. Довжина 305мм.
Вага прибл. 1,000г (включно із акумулятором).
NO 29 825

Акумуляторна шліфувальна машина WAS/A
Як зображено зліва, у комплект входять аксесуари. Але без батареї і швидкого
зарядного пристрою. Упаковано в картонну коробку.
NO 29 827

Акумуляторна стрічкова шліфувальна
машина RBS/A
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Акумуляторна стрічкова шліфувальна машина RBS/A
Для ідеальних поверхонь без доопрацювання вручну. Також ідеально
підходить для сталевих конструкцій і трубопровідної арматури.
Головка може нахилятися під кутом до 60° при натисканні кнопки.
Всмоктувальний патрубок з адаптером вакуумного очищувача забезпечує
безперебійну роботу. Укомплектований 4 шліфувальними стрічками
(по 2 штуки зернистістю 80 та 2 штуки зернистістю 180) та 2 стрічки для
сатинованої обробки. У комплект входять літій-іонний акумулятор Li/A2
(10.8В) і швидкий зарядний пристрій для акумулятора LG/A.
Технічні дані: 10.8В DC. 10 абразивних стрічок по 330мм. Прийнятна площа
для шліфування прибл. 10 х 50мм і 10 х 70мм. Швидкість стрічки 200 – 700 м/
хв. Вага прибл. 900г (включно із батареєю).
NO 29 830

Як зображено зліва, у комплект входять аксесуари. Але без батареї і швидкого
зарядного пристрою. Упаковано в картонну коробку.
NO 29 832

Заміна стрічки для сатинованої обробки для RBS/A

Для шліфування та сатинової обробки металу, кольорового металу та,
особливо, нержавіючої сталі. 10 х 330мм.
NO 28 576 тонкий 4 шт
5

Високоякісні електроінструменти
Elektro-Feinwerkzeuge.
Echte Einhandgeräte.
з зубчастими
Mit Gehäusekopf
головками з
aus Alu-Druckguss.
литого
алюмінію. Leise,
Виготовлені
präzise und
в Європі.
effizient!
Примітка:
Для будь-яких робіт ми рекомендуємо
використовувати наші інструменти з живленням
від мережі. Вони мають легку вагу, прості в догляді і
не обмежують роботу у часі.

Бормашина для важких робіт IBS/E
• Використовується для свердління, фрезерування,
шліфування, очистки щітками, зачистки, пиляння, різання,
гравірування.
• Призначена для слюсарів-інструментальників, ювелірів,
оптиків, художників, інженерів по електроніці.

Спеціальний високооборотний
двигун з електронним
регулюванням обертів від
5,000 до 22,000об/хв.

Сталевий шпиндель обертається в
шарикопідшипнику, який виключає
биття. Передбачена кнопка фіксації
шпинделя для заміни розхідного
інструменту.

230

VOLT

Головка із литого під тиском алюмінію.
Забезпечує точність установки підшипників
та стійкість до великих навантажень.

Якість без компромісів:
ізоляція по 2 класу.

Комплектується 34 розхідними інструментами
промислової якості. Всі хвостовики діаметром 2,35мм.
Набір із шести трьохпелюсткових сталевих цанг
забезпечує затискання змінного інструменту від
1 до 3,2мм (див. ст.24).

Висока точність. Максимальне радіальне биття 3/100мм.
– 2.4 – 3 – 3.2мм). Головка редуктора вилита з алюмінію під
тиском з 20мм втулкою MICROMOT, що дозволяє установку
свердлильної альтернативної стійки і горизонтальних стійок.
Основний корпус армований скловолокном поліаміду.
Поставляється з 34 розхідними інструментами в стійкому
пластиковому кейсі.
Технічні дані:
230В. 5,000 – 22,000 об / хв. 100Вт. Довжина 230мм. Вага 500г.
Ізольований по 2 класу.
NO 28 481

Примітка: сталеві цанги МІКРОМОТ 1 . Не втрачають
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свою форму та точність навіть після довготривалого
використання. Три пелюстки забезпечують кращий розподіл
навантаження та, як результат, краще захоплення хвостовика
інструменту. Незагартовані, чотирьохпелюсткові, алюмінієві
чи виготовлені із сплавів цанги не
зрівняти по якості з
1
трьохпелюстковими цангами 2
Трьохпелюсткову цангу
2
3
виготовити значно
важче, ніж більш дешеву
чотирьохпелюсткову. Цанги
МІКРОМОТ виготовлені 3 із загартованої інструментальної
сталі з високою еластичністю. Див. також ст.24.
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Високооборотний двигун з електронним регулюванням у всьому
діапазоні швидкостей розрахований на тривалу роботу без
перерв. Сталевий шпиндель обертається в шарикопідшипнику,
який виключає биття.
В комплекті цанговий
затискач та шість
трьохпелюсткових сталевих
цанг МІКРОМОТ (1 – 1.5 – 2

Усі зображені інструменти поставляються в міцному кейсі з
високоякісного поліпропілену. Представлені тут моделі поставляються
в футлярі із високоякісного пластика. Дуже міцний та достатньо
великий, щоб без проблем зібрати в нього інструмент після роботи.
Для ідентифікації вмісту служить наклейка на боковій поверхні.

Серце
електроінструменту
MIKPOMOT
230В
Nur 500
g schwer. Bohrt spielend
Stahl bisна
5,0
mm.!

Ideal auf Montage, für die Werkzeugkiste und Werkbank.

Спеціальний двигун постійного струму (ПС) з технологією
постійних магнітів.
Технологія постійних магнітів робить двигун дуже потужним, тихим і довговічним
відносно його розмірів. Завдяки високій ефективності, цей двигун потребує значно
менше енергії при тій же вихідній потужності, ніж в інших часто використовуваних
двигунах.
Звичайно, при використані цих двигунів, нашою головною турботою є створення
невеликого інструменту із високою продуктивністю. Відмінне співвідношення
поточного споживання: вихідна потужність значно сприяє економії енергії, тим самим
захищаючи довколишнє середовище !

230

VOLT

Кутова бормашина МІКРОМОТ LWB/E

Ідеально підходить для свердління, фрезерування і т.п.
у важкодоступних місцях, таких як, на приклад, корпуси
моделей.
МІКРОМОТ (цанги 1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 – 3.2мм). Збалансований
двигун з максимальною потужністю 100Вт і електронним
регулюванням у всьому діапазоні швидкостей. Корпус із
посиленого скловолокном ПОЛІАМІДУ. Головка із литого під
тиском алюмінію. Запакована в міцний пластиковий футляр.

Комплектується цанговим затискачем.
Технічні дані:
Максимальна потужність 100Вт,
230В. Швидкість: 3,000 – 15,000об/хв.
Довжина 270мм, вага 550г. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 492

Подовжена бормашина LBS/E
В комплект входить зручна
підставка для зберігання змінних
інструментів.

230

VOLT
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Головка із литого під тиском алюмінію з подовженою 75мм
шийкою, діаметром 20мм (підходить для всіх тримачів системи
МІКРОМОТ). Призначена для робіт у важкодоступних місцях.
Таким чином, ідеально використовується в прорізах і каналах.
Двійний кульковий підшипник. Шпиндель
із сталі з кнопкою фіксації для швидкої
заміни фрези. Збалансований, потужний,
тихий і довговічний двигун постійного
струму. Змінний електронний контроль

швидкості. Корпус із посиленого скловолокном поліаміду.
Комплектується цанговим затискачем МІКРОМОТ (цанги 1 –
1.5 – 2 – 2.4 – 3 – 3.2мм).
Запакована у міцний пластиковий футляр.
Технічні дані:
Швидкість – 5,000 – 22,000об/хв. Макс. споживана потужність –
100Вт. 230В. Довжина 300мм. Вага 630г. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 485
7

Неперевершена універсальність завдяки довгій, тонкій головці з
литого алюмінію. Виготовлено в Європі.

Подовжена шліфмашина LHW
230

VOLT
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Для обробки сталі, кольорових металів, скла, кераміки,
деревини та пластика. Призначена для: різання, обдирання,
шліфування, полірування, фінішної обробки та різьби по дереву.
Збалансований двигун. Головка із литого під тиском алюмінію.
Корпус із посиленого скловолокном ПОЛІАМІДУ. В комплект
входять шліфувальний диск (Карборунд К60), ламельна шліфовка
(К100) та відрізний диск. Запакована у міцний пластиковий
футляр.

Технічні дані:
Напруга 230В. Максимальна споживна потужність 100Вт.
Швидкість 15,000об/хв. Діаметр диска 50мм, посадка 10мм.
Довжина 270мм, вага 550г. Час запуску – 1с. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 547

Аксесуари для LHW та LHW/A
Гумовий тримач дисків
З насічкою для кріплення самоклеючих дисків.
Діам. 50мм
NO 28 548

Шліфувальний диск, карборунд
Для зачистки, заточування, видалення іржі з металу
та кольорових металів. Діам. 50мм.
NO 28 585
зернистість 60

1 шт.

Шліфувальний диск, армований корунд
На самоклеючій основі. Для обробки рівних та
випуклих поверхонь. Діам. 50 мм.
NO 28 549
зернистість 80 12 шт.
NO 28 550
зернистість 150 12 шт.

Диск із флісу
На самоклеючій основі. Для очищення, матування та
шліфування сталі, нержавіючої сталі та кольорових
металів, для видалення змін в забарвленні. Діам. 50мм.
NO 28 554
середньої жорсткості 5 шт.
NO 28 555
м’який
5 шт.

Шліфувальний диск, карбід кремнію
Для робіт по дуже твердих металах: склу, камені,
кераміці та загартованій сталі. Діам. 50мм.
NO 28 587
зернистість 60
Ламельний шліфувальний диск, корунд
Для шліфування та полірування чавуну, нержавіючої
сталі, кольорових металів, дерева та пластика.
Стійкий до зношування.
NO 28 590
зернистість 100
Відрізний диск, армований корунд
На тканій основі, 50х1х10мм. Для робіт по сталі,
кольорових металах, пластику та дереву. Діам. 50мм.
NO 28 155
5 шт.

Обдирний шліфувальний диск,
карбід вольфраму, для LHW.
00
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Для об’ємної обробки дерева,
пластика, фібергласу. Зручний
і функціональний. Діам. 50мм.
Непридатний для обробки металів !
NO 29 050

8

Представлені тут моделі поставляються в
футлярі із високоякісного пластика. Дуже міцний
та достатньо великий, щоб без проблем скласти в нього
інструмент після роботи. Наклейка на боковій
поверхні служить для ідентифікації вмісту

Компактна конструкція з високим крутним моментом, міцна
і надзвичайно універсальна. З редуктором з литого алюмінію.
Виготовлено в Європі.
Стрічкова шліфувальна машина BS/E
230

VOLT
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Для обробки деталей складних форм, пазів, канавок,
тонкого шліфування. Також використовується для зняття
лакофарбового покриття та фінішної обробки поверхонь.
Головка виготовлена із
литого під тиском алюмінію.
Корпус із посиленого
скловолокном ПОЛІАМІДУ.
Збалансований двигун.
Електронне регулювання у
всьому діапазоні швидкостей.
Кут нахилу шліфувальної стрічки до 60˚. В комплект входять
пластиковий футляр та шліфувальні стрічки К80 та К180 по 2 шт.

Технічні дані: Напруга живлення 230В. Максимальна споживна
потужність 80Вт. Шліфувальна стрічка 330х10мм (шліфуюча
поверхня 110х10мм). Електронне регулювання швидкості
стрічки від 225 до 450м/хв. Загальна довжина 350мм. Вага 650г.
Ізоляція по 2 класу.
NO 28 536

Змінні ремені для BS/E та BS/A

Корунд на жорсткій, тканій основі. Для шліфування металів,
кольорових металів, дерева та пластика. 330х10мм.

Головка як в BS/E, так і в BS/A
(стор. 3) обертається на 60°.

NO 28 583
NO 28 582
NO 28 581

зернистість 80
зернистість 120
зернистість 180

5 шт.
5 шт.
5 шт.

Карбід кремнію на жорсткій, тканій основі. Для шліфування
та обробки країв скла та кераміки. Для шліфування латуні, сталі,
сірого чавуна. 330х10мм.
NO 28 579
зернистість 180
5 шт.

Електропила STS/E
230

VOLT

Примітка:
Електропила STS 12/E з
живленням 12В див.ст.18.
Пила володіє чудовою ріжучою властивістю
і точністю: Головка корпусу виготовлена із
литого під тиском цинку. Корпус із посиленого скловолокном
ПОЛІАМІДУ. Збалансований двигун. Електронне регулювання
швидкості ходу пили. Кут нахилу опорного майданчика
регулюється до 45˚, дозволяючи виготовляти з’єднання «у вус».
Прекрасно підходить для випилювання складних кривих в
деревині (товщиною до 12мм), друкованих платах (товщиною
до 5мм) та кольорових металах, товщиною до 3мм. В комплект
входять 4 полотнища пил для дерева, пластика та металу.
Запакована у міцний та зручний футляр.
Технічні дані: Напруга живлення 230В. Максимальна споживна
потужність 80Вт. Швидкість ходу пилки від 2,000 до 4,500 циклів/хв.
Довжина 230мм, вага 700г. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 530

Полотнища пил із спеціальної сталі.
Крок 1.5мм, зуби шліфовані та розведені. Використовуються для
робіт по твердому та м’якому дереву, фанері, склопластику та
різноманітних пластиках.
Підходять до STS/E та STS 12/E.
NO 28 054
Комплект із 2 шт.
Полотнища пил із швидкоріжучої сталі.
Крок 1.06мм, зуби шліфовані та розведені. Використовуються для
робіт по металах, алюмінію та більш м’яких сплавах, склопластику та
ізолюючих матеріалах. Підходить до STS/E та STS 12/E.
NO 28 056
Комплект із 2 шт.
9

Завдяки своєму унікальному коливальному руху також ідеально
підходить для нарізання, де неможливо використати круглі та
дискові пилки. Виготовлено в Європі.
Кутова шліфовка OZI/E
230

VOLT

Коливальні рухи забезпечують відсутність
вібрації та відскоку. Можлива також
установка ріжучого диска.
Невеликий, але ефективний: Для шліфування поверхонь у дуже
щільних місцях. З гачковим і петлевим кріпленням для швидкої
заміни абразиву.
Коливальний рух забезпечує тиху роботу і дозволяє за допомогою доступних
аксесуарів також різати і глибоко прорізувати. Вставте і виріжте! Обладнання
зі змінною швидкістю забезпечує вибір правильної швидкості для кожного
матеріалу. Спеціальний, збалансований, малошумний двигун постійного
струму з високою тривалістю роботи. Шестерня головки виготовлена з литого
цинку для точної та стабільної роботи рухомих частин. Головний корпус
виконаний із скловолокна укріплений поліамідом.
У комплекті є 10 шліфувальних накладок з зернистістю 80, 150 і 240, а також
дискова пила HSS (ширина 14мм) для точних
квадратних прорізів у деревині, пластмасі
та алюмінії. У нешкідливому корпусі, як
зображено праворуч.

Шліфувальні площадки для OZI/E

Технічні дані:
Напруга живлення 230В. Максимальна споживана потужність 80Вт.
Швидкість від 5,000 до 12,000 циклів/хв. Довжина 230мм, вага 550г.
Ізоляція по 2 класу.
NO 28 520

Для точних прямокутних
внутрішніх пропилів – відрізні
сегменти із швидкоріжучої сталі,
шириною 8 та 14мм.

Стійкі до зношування, оксид алюмінію.
Спеціальний, зв’язуючий зерно наповнювач
запобігає передчасному забиванню, нанесений на
спеціальний папір з липучкою.
NO 28 891
NO 28 893
NO 28 895

зернистість 80 25 шт.
зернистість 150 25 шт.
зернистість 240 25 шт.

Кутова шліфовка OZI/E працює
нормально там, де
іншим інструментом
працювати неможливо (диск із
швидкоріжучої сталі).

Ріжучий диск HSS для OZI/E
Нарізає метал, дерево, GRP (армований
скловолокном пластик), пластик, гіпс і багато
інших матеріалів. Розріз сегмента забезпечує точну
роботу прямо в кутах без надрізання.
NO 28 900 діам. 65мм, 160 зубів

Діамантовий відрізний круг для OZI/E
Використовуйте, як описано вище для HSS-пили.
Нарізає мармур, цеглу, сухі стіни і багато інших
матеріалів.
NO 28 902

діам. 65мм

Занурювальні пилки HSS для OZI/E
Для точних квадратних заглиблень. Для
виготовлення люків і вікон в моделях суден і літаків.
Нарізає деревину, фанеру, пластик і алюміній. Макс.
глибина занурення 16мм.
NO 28 897 ширина 8мм
NO 28 898 ширина 14мм
10

230

VOLT

Шліфувальна машина BBS/S.

Для досконалої обробки поверхні. З компактним шліфувальним
циліндром 50 x 30мм і алюмінієвою зубчастою головкою.
Виготовлено в Європі.

Шліфувальний верстат WAS/E
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Для шліфування та оздоблювання сталі, кольорових металів та
поверхонь з нержавіючої сталі.
Для шліфування, чищення, сатинованої обробки, але також і для очищення.
З компактним шліфувальним циліндром (Ø 50 х 30мм). Збалансований
спеціальний двигун постійного струму з регулюванням частоти обертання
для безперебійного регулювання частоти обертання та постійної швидкості
навіть при високому тиску шліфування. Зубчаста головка виготовлена з
литого алюмінію, основний корпус із скловолокна укріплений поліамідом.
З валиком для сатинованої обробки „середнього розміру“ і кожного
шліфувального циліндра зернистістю 120 і 240. У високоякісному корпусі, як
описано нижче.
Технічні дані:
230В. 100Вт. Швидкість шпинделя 800 – 2,800/хв. Довжина 270мм. Вага
900г. Відноситься до класу 2.
NO 28 560

Валик для сатинованої обробки (фліс) для WAS/E і WAS/A
Для чищення, матування і сатинованої обробки металу, кольорового металу
і, особливо, нержавіючої сталі.
Ø (діаметр) 50мм, ширина 30мм.

NO 28 565

2 штуки

Шліфувальний циліндр для WAS/E і WAS/A
Для очищення, шліфування та зняття шару
деревини на плоских поверхнях. Пелюсткові диски
стандартного корунда пружні і пристосовуються до
контурів заготовки.
Ø 50мм, ширина 30мм.

Представлені тут моделі поставляються в
футлярі із високоякісного пластика. Дуже міцний
та достатньо великий, щоб без проблем скласти в нього
інструмент після роботи. Наклейка на боковій
поверхні служить для ідентифікації вмісту
NO 28 561
NO 28 562
NO 28 563
00

середній

зернистість 80
зернистість 120
зернистість 240

2 штуки
2 штуки
2 штуки
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Компактна, легка машина з дивовижно високою швидкістю видалення припуску !
Працює завдяки потужному спеціальному двигуну постійного
струму, тихому та довговічному.
Лівий шліфувальний ремінь дозволяє шліфувати прямо в кутах. Точне
встановлення роликів запобігає зсуванню стрічки вбік. Легка заміна
смуг без необхідності використання інструментів, оскільки ролики є
під натяжкою пружини. Корпус виконаний
із скловолокна укріплений поліамідом.
У комплекті з п‘ятьма шліфувальними
стрічками із зернистісю 150 і 240 кожна. Крім
того, гвинтовий затиск, призначений для
стаціонарного використання. Упакований в
нешкідливий корпус, як було описано вище.
Технічні дані: 230В. Максимальна споживана
потужність 150Вт. Шліфувальна стрічка 40 х 260мм. Робоча поверхня 60
х 40мм. Швидкість стрічки 160 м/хв. Довжина 175мм. Вага близько 700г.
Ізоляція по 2. класу.
NO 28 526

Корундові шліфувальні стрічки (оксид алюмінію)
Різноманітної зернистості, на тканій
основі. Для шліфування металів,
кольорових металів, дерева та
пластика. 40 х 260мм.

NO 28 922
NO 28 924
NO 28 928

зернистість 80 5 шт
зернистість 150 5 шт
зернистість 240 5 шт
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Для столярів, розробників моделей та художніх різьбярів по дереву.
З алюмінієвою зубчастою головкою. Виготовлено в Європі.

Електростамеска MSG
230

VOLT

В комплект входять 3 японські біметалічні різці
ручного заточування.

Призначена для робіт по деревині в різних областях:
відновлення та виготовлення меблів, реставрація
антикваріату, виготовлення логотипів, зняття
лакофарбового покриття, робіт по гіпсу.
Спеціальний збалансований двигун. Головка із литого під тиском
алюмінію. Корпус із посиленого скловолокном ПОЛІАМІДУ.
В комплект входять 3 японські різці із біметалу (півкруглий,

клиновидний та плоский). Запакована у зручний практичний
пластиковий футляр.
Технічні дані:
230В. Максимальна споживна потужність 50Вт. Швидкість: 11,000
циклів/хв. Довжина 230мм. Вага 680г. Ізоляція по 2 класу
NO 28 644

Комплект різців для MSG

Полірувальний точильний камінь

Високоякісний біметал (зроблений
в Японії). Стальна основа зроблена
з надміцної нашарованої сталі.
Комплект з п‘яти різців різних форм:
клиноподібний, великий півкруглий,
малий півкруглий, плоский з прямими краями та плоский із
заокругленими краями.
NO 28 572

З профільованою для заточування
описаних вище різців поверхнею.
Чистий брусок для заточування
ріжучих граней.

Примітка:
пластина з карбіду та вольфраму
ідеально підходить для різьбярів по дереву
і використовується в поєднанні з нашими
кутовими шліфувальними машинами LHW і LHW/A.
Див. стор. 8.

Представлені тут моделі поставляються в футлярі із високоякісного
пластика. Дуже міцний та достатньо великий, щоб без проблем
скласти в нього інструмент після роботи. Наклейка на боковій
поверхні служить для ідентифікації вмісту

NO 28 578

100 х 63 х 15мм
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Необмежений електронний регулятор швидкості для низьких і
постійних швидкостей навіть при високому тиску шліфування.
Виготовлено в Європі.
Кутова полірувальна машина WP/E
230

VOLT
/0
DM
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Для ідеальної якості поверхонь навіть у важкодоступних місцях:
для чистового оздоблення поверхонь, чистки, видалення іржі, для
видалення дрібних подряпин на лаковому покритті.
Довговічний, потужний, тихий, спеціальний збалансований двигун.
Малошумний планетарний редуктор в литому під тиском корпусі головки
та плавне регулювання швидкості обертання для низьких та постійних
швидкостей навіть при високих навантаженнях.
Основний корпус із посиленого скловолокном ПОЛІАМІДУ з пружними вставками.
Запакована в практичний футляр із високоякісного поліпропілену разом із
аксесуарами. Каучуковий диск для кріплення змінних дисків з «липучкою» (Велькро),
полірувальна губка (середньої жорсткості), вовняний полірувальний диск, фетровий
полірувальний диск для металів та кольорових металів (середньої жорсткості), 12
полірувальних дисків зернистістю К2000, полірувальна емульсія НІГРИН (75 мl) та серветка
із мікрофібри.
Технічні дані:
230В, 100вт. 800 – 2,800об/хв. Вага 720г. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 660

Запакована у футляр разом із
аксесуарами – можна починати
роботу.

Аксесуари для кутових полірувальних машин WP/E і WP/A. Підходять для
оригінального диска (Ø 50 мм). Все для швидкого кріплення липучками.
Кріпильний каучуковий диск

Полірувальний диск із фетру, середньої жорсткості

Для кріплення полірувальної губки, вовняного
полірувального диска, фетрового полірувального
диска, полірувальних дисків та полірувальної
тканини. діам. 50мм.
NO 28 548 1 шт

Для
полірування
металів
(наприклад,
нержавіючої сталі, латуні та міді). З кріпленням –
липучкою (Велькро). діам. 50мм.
NO 28 666

2 шт

Вовняний полірувальний диск
Із високоякісної щільної овечої шерсті, для
полірування подряпин на лаку. діам. 50мм.
NO 28 664

2 штs

Губки професійні полірувальні
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пофарбованих та металічних поверхнях
подальшим поліруванням. діам. 50 х 25мм.
NO 29 092
NO 29 094
NO 29 096

2 штs
2 штs
2 штs

Надтонкі шліфувальні диски

з

м’яка (чорна)
середня (жовта)
тверда (біла)
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Професійний набір для фінішного шліфування та
полірування. Включає в себе насадку 80мм і 30мм.
Для ремонту та роботи в тісних місцях, напр.
на мотоциклах, ободах, салоні автомобіля та
моторному відсіку. Насадка 80мм допомагає
також дістатися у важкодоступні ділянки.
Також до насадки та 30-міліметрової
пінополіуретанової опорної плити, в комплект
поставки входять хвилеподібні шліфувальні
диски - 12 шт., кожен зернистістю 1,000 та 2,500,
а також конічні полірувальні губки, кожна з яких
тверда, середня і м‘яка.
NO 29 070

З карбіду кремнію. Для додавання оздоблювальних
штрихів, для фарбування або видалення лаків і
вкраплень. Ø 50мм.
NO 28 667
NO 28 668
NO 28 670

12 штs
12 штs
12 штs

зернистість 400
зернистість 1,000
зернистість 2,000
13

Неперевершена зручність у своєму класі.
Діаметр 37мм, вага 270г !

МІКРОМОТ 230/Е
230

VOLT
PO 3 415 3
WI
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Для свердління, фрезерування, шліфування, полірування,
чистки, різання та гравірування. Дуже тонкий корпус (із
армованого скловолокном ПОЛІАМІДУ) з еластичними
вставками в зоні захоплення, дозволяє утримати пристрій
двома пальцями (як ручку при написанні).
Збалансований спеціальний двигун постійного струму.
Малошумний та довговічний. Плавне електронне регулювання
швидкості від максимальної 22,000 об/хв. до мінімальної
6,000 об/хв. Великий крутний момент в нижньому діапазоні
швидкостей. Це особливо важливо при свердлінні малих отворів,
чистці та поліруванні.
Шліфований шпиндель на кулькопідшипниках. Високоякісні

стальні цанги МІКРОМОТ. Надійно фіксують хвостовики малих
діаметрів – немає биття та вібрації робочого інструменту.
Шпиндель фіксується кнопкою для заміни інструменту. Стандартна
для всієї серії МІКРОМОТ шийка,
діаметром 20мм для установки в
станини. Комплектується сталевими
цангами (по 1 шт. розмірів 1 – 1,5 – 2
– 2.4 – 3 – 3.2мм).
Технічні дані:
230В. 80Вт. 6,000 – 22,000об/хв. Вага 270г. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 440

Фрезерна насадка OFV
Для всіх бормашин MICROMOT зі стандартною шийкою
20мм. Для обробки пазів, фрезерування канавок і кромок.
З використанням паралельного упору (макс. довжина 150мм),
для кругового фрезерування з центруючим штифтом (100
– 400мм) або від руки.
Плоскофрезерована
поверхня підшипника вилита
з алюмінію. Зміна глибини
контролюється попереднім
вибором ходу. Також
ідеально підходить в якості
направляючої для свердління
круглих деталей через
призму опорної плити.
NO 28 566

Примітка:
Ви знайдете індивідуальний швидкісний
деревообробний фрезерний верстат HSS
на сторінці 35.

14

Зображена на малюнку
бормашина IBS/E не
входить в комплект.

Тонкий і легкий: потужний спеціальний двигун постійного струму
забезпечує високу продуктивність нарізання ! Виготовлено в Європі.

Відрізна машинка MICRO Cutter MIC
Для робіт по дереву, пластиках, армованих пластиках, картону, папері, фользі та
подібних матеріалах. Ширина пропилу 0.5мм.
Корпус з підсиленого скловолокном поліаміду. Привід із загартованої сталі. MIC дає
можливість “занурюватися“ в поверхню оброблюваної деталі. Захисний кожух ріжучого
диска піднімається автоматично під час роботи. Комплектується викруткою для зміни
дисків.
Технічні дані: 230В, 40Вт. 20,000 об/хв. Максимальна глибина різання 4мм. Ширина розрізу
0.5мм. Вага близько 300г. Ізоляція по 2 класу.
NO 28 650
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Запасний ріжучий диск для MICRO Cutter MIC
Виготовлений із пружинної сталі (твердість
55 HRC), відшліфовані та розведені зуби.
Розмір 23 х 0.3мм, посадочний отвір
діаметром 2.6мм.
NO 28 652

Диск із алмазним полотном для
MICRO Cutter MIC

NO 28 654

З отворами для охолодження. Для робіт
з фарфором, керамікою, пластиками,
склопластиками та друкованими платами.
23 х 0.6мм. Посадочний отвір 2.6мм.

230

VOLT

Компакний професійний пилосос CW-matic
Розумне рішення для очищення робочого місця: з прямим підключенням для
електричних інструментів з 25 – 2,000Вт, пилосос працює до тих пір, поки працює
машина. Вимикаєтся через 5 секунд після вимикання електроінструменту.
Висока всмоктувальна властивість. Фільтр із поліпропілену легко знімається, чиститься
і навіть миється. Додаткові паперові фільтри тонкої очистки. Корпус виготовлений
із високоякісного пластика, водозахисний. Це дає можливість видаляти із робочої
зони рідини (потрібно зняти паперовий фільтр). Після цього рідину можна видалити із
контейнера, знявши моторний відсік. Можливість включення пилососа на видування
(переключенням шланга). Телескопічна трубка (загальна довжина 98см) із алюмінію.
Шланг довжиною 3.5м. В комплект входить щітка для підлоги, щілинна насадка, насадка для
меблів, тримач-затискач насадки в робочій зоні, 6 паперових фільтрів.
Технічні характеристики:
230В. Потужність 1100Вт. Для електроінструменту потужністю від 25 до 2,000Вт. Ємкість
контейнера 18л. Шнур живлення довжиною 5м.
NO 27 490

Паперовий фільтр для CW-matic
Для додаткової фільтрації. Необхідно знімати
при роботі із рідинами.
NO 27 494
Зручний затискач входить в комплект
поставки:
для кріплення сопла в робочій зоні можна затиснути 20мм
адаптер затискача в лещатах UHZ (див.ст.22) або будь-яких інших
затискачах.

5 шт.

Змінний фільтр для CW-matic
Виготовлений із поліпропілену. Можна чистити
та мити.
NO 27 492
1 шт.
15

Новий MICROMOT 60. Четверте покоління інструменту було
випробувано 1 мільйон разів. Виготовлено в Європі.
З високоякісними сталевими цангами.

12
VOLT

/
DM

•

Для свердління, фрезерування, шліфування, полірування, чищення, різання та гравірування.
Для обробки сталі, дорогоцінних металів, скла, кераміки, пластмас і дорогоцінного каміння.

•

При низькій напрузі безпеки. Тому також підходить для роботи з охолоджуючою рідиною
(для мокрого шліфування та нарізання).
Необмежений електронний регулятор
швидкості із впливом зворотного зв‘язку.
Для високої потужності двигуна, також
при низьких швидкостях.
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Стандартний каркас 20мм
дозволяє використовувати його в
свердлильних стендах, а також в
нашому універсальному тримачі.

йн

Жорсткий корпус із армованого скловолокном
ПОЛІАМІДУ. З еластичними вставками в зоні
захоплення.

Діаметр лише 35мм і невелика вага (230г) забезпечують зручне використання, яке не має аналогів у своєму класі. Збалансований двигун
без зусиль керує шпинделем підшипника, дозволяючи працювати тихо з приємним звуком. Високоякісні сталеві цанги MIKPOMOT
забезпечують чітке фіксування навіть найменших розхідних інструментів, і при цьому насадкиі не тремтять і не вібрують.

Бормашина MIKPOMOT 60/E

Бормашина MIKPOMOT 60

Необмежений електронний регулятор швидкості та висока
потужність двигуна, також при низьких швидкостях.
Включно із шістьома сталевими цангами MICROMOT (по одній 1 –
1.5 – 2 – 2.4 – 3 та 3.2 мм).
Технічні дані:
12 – 18В постійної напруги. 40Вт. 5,000 – 20,000об/хв. Довжина
220мм. Вага 230г.
NO 28 510

Те ж саме, що МІКРОМОТ 60/Е,
але без регулювання швидкості. Швидкість без навантажень
20,000об/хв.
NO 28 500

Примітка: сталеві цанги МІКРОМОТ 1 . Не втрачають

Захисний кожух для бормашин МІКРОМОТ із
стандартною шийкою 20мм
Для робіт з пильними та відрізними дисками, фрезами,
шліфувальним інструментом, сталевими щітками та
полірувальним інструментом. Максимальний використовуваний
діаметр інструменту 22мм. Легко монтується.
NO 28 944

16

свою форму та точність навіть після довготривалого
використання. Три пелюстки забезпечують кращий розподіл
навантаження та, як результат, краще захоплення хвостовика
інструменту. Незагартовані, чотирьохпелюсткові, алюмінієві
чи виготовлені із сплавів цанги не зрівняти по якості з
трьохпелюстковими цангами 2
Трьохпелюсткову цангу виготовити значно
1
важче, ніж більш дешеву
чотирьохпелюсткову. Цанги
2
3
МІКРОМОТ виготовлені 3
із загартованої
інструментальної сталі з високою
еластичністю. Див. також ст.24.

Нова бормашина 60/EF із патроном. Практична при роботі
з різними діаметрами хвостовиків.

MIKPOMOT 60/EF
Примітка:
Для роботи пристрою MIKPOMOT 60
потрібен мережевий адаптер.
Ми рекомендуємо мережевий адаптер
PROXXON NG 2 (див. стор. 21).
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VOLT

Швидкісний патрон 0.3 – 3.2мм. Перш за все
вигідний при роботі з аксесуарами різних
розмірів вала, напр. свердла HSS.

Шийка діаметром 20мм. Для фіксації у
всіх затискачах МІКРОМОТ.

Подовжувач МІКРОМОТ. 300см.

Корпус із посиленого скловолокном
ПОЛІАМІДУ. Частина корпусу прорезинена.

Для всіх машин на 12В.
Вилка та розетка захищені
від зворотної полярності.
NO 28 992

Ножний вимикач FS.Звільняє руку при роботі.
Тонка, зручна та легка.
Патрон без ключа, електронне
безступеневе регулювання швидкості
з зворотним зв’язком (підвищення
крутного моменту на низьких обертах).
Збалансований двигун постійного
струму. Для роботи необхідний
мережевий адаптер. Інші технічні
характеристики та дизайн такі ж, як для
згаданого ліворуч MIKPOMOT 60/E.

Для обладнання, яке має стандартну вилку шнура живлення,
ізольованого по 2 класу,
з потужністю до 500Вт.
Підходить до стаціонарного та
ручного електроінструменту.
Корпус із посиленого
скловолокном нейлону. Шнур
живлення довжиною 250см,
з’єднувальний шнур – 50см.
При використанні обладнання
на 12 в підключається до блоку
живлення.
NO 28 700

NO 28 512

Набір моделіста, гравера. Бормашина МІКРОМОТ 60/Е, мережевий адаптер та
34 розхідних інструменти промислової якості.
Бормашина МІКРОМОТ 60/Е, мережевий адаптер та 34 розхідних інструменти промислової
якості:
алмазний бор, 1 фреза, свердла діаметром 0.5 та 1мм, 1 латунна щітка, 4 карборундових шліфувальних
бори (циліндр, куля, диск, конус), 1 полірувальна шайба, 4 шліфувальні диски 22 х 3мм (2 кремнійкарбідних, 2 із карборунда), 20 відрізних дисків, 1 дискотримач. 6 сталевих трьохпелюсткових цанг
МІКРОМОТ 1 – 3.2мм (див. ст. 6). Мережевий адаптер 230В, робоча напруга 12В, 1А.
NO 28 515
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Запакований у міцний пластиковий футляр. В комплект входять
34 розхідних інструменти промислової якості.
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Недорогий, якісний і надійний 12-вольтний інструмент,
виготовлений в ЄС. Працює від мережевих адаптерів MIKPOMOT
з потужністю від 2А.

12
VOLT

Високоточна бормашина FBS 12/EF
Для високоточного свердління, шліфування, фрезерування,
полірування, зачистки, очищення від іржі, гравірування та
відрізання.
Комплектується патроном без ключа (затискач 0.3 – 3.2мм).
Прецизійні кулькопідшипники виключають осьове биття валу із
полірованої сталі. Кнопка блокування валу заміняє використання
ключа. Різьба на валу дозволяє використовувати сталеві цанги
МІКРОМОТ (див. ст.4). Збалансований двигун постійного струму.
Безступеневе регулювання швидкості із зворотним зв‘язком
(підвищення крутного моменту на малих обертах). Корпус із
посиленого скловолокном ПОЛІАМІДУ.
Технічні дані: Напруга живлення 12 – 18В. 100Вт. Швидкість
3,000 – 15,000об/хв. Довжина 185мм. Вага 450г. Рекомендується
використовувати із трансформаторами МІКРОМОТ не менше 2А
(див. ст.19)
NO 28 462
Примітка: Для роботи з FBS 12/ЕF і STS/Е ми рекомендуємо використовувати
мережевий адаптер MICROMOT з потужністю не менше 2А (див. стор. 21).

Прорізна пила STS 12/E
Призначена для фігурних розпилів дерева (до 10мм), друкованих
плат (до 3мм) та кольорових металів (до 2.5мм).
Потужний спеціальний двигун постійного струму. Регулювання
швидкості у зворотному положенні. Корпус з армованого
скловолокном поліаміду. З додатковим адаптером
для роботи на опуклих і увігнутих поверхнях,
монтується замість звичайних направляючих
з допомогою гвинта. В комплекті 2 пильних полотна
(грубе і дрібне). Змінні полотна див. стор 9.
Технічні дані:
Напруга живлення 12 – 18В. Максимальна
споживана потужність 100Вт. Хід 6мм, регулювання
швидкості від 2,000 до 5,000 циклів/хв. Довжина
180мм. Вага 480г.
NO 28 534

12
VOLT

Набір мікровикруток
Викрутки виготовлені із нікель-хром-молібденової сталі (SAE
8660), що забезпечує максимальну жорсткість та довговічність.
Хромовані наконечники. Рукоятки із маслостійкого, міцного до
ударів пластика. Мають поворотні ковпачки з виїмкою для пальця,
ергономічні.
Плоскі жала: 1 х 50, 2 х 50, 3 х 50
Хрестові жала: РН 000 х 50, РН 0 х 50, РН 1 х 50
Зірочки: Т 5 х 50, Т 6 х 50, Т 8 х 50, Т 10 х 50, Т 15 х 50
Внутрішні шестигранники: 1.5 х 50, 2 х 50, 2.5 х 50, 3 х 50
NO 28 148

Набір із 15 викруток та підставки

Примітка:
при роботі мікровикрутками не потрібно прикладати
додаткових зусиль – поворотний ковпачок із заглибленням
для пальця значно полегшує задачу.
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Пластикова підставка з
маркуванням розмірів
всіх викруток. Отвори для
кріплення на стіну.

Високоякісна шліфувальна машина з лінійним рухом
шліфуючої поверхні.

12
VOLT

Віброшліфувальна машинка PS 13

Ідеальна для важкодоступних поверхонь, пазів та вузьких
кутів.
Із лінійним рухом шліфуючої поверхні (на противагу крутному
чи орбітальному).
Спеціальний двигун
п о с ті й н о го с тру м у.
К о р п у с і з п о с и л е н о го
скловолокном ПОЛІАМІДУ.
В комплект входять: чотири
шліфувальні насадки з
прямим хвос товиком,
4 зігнутих насадки
різної форми, а також
3 лис ти самок леючого
шліфувального паперу з
вирубками. Листи мають
зернистість 180, 240 та 400,
по 5 вирубок різноманітної
конфігурації на листі.
Технічні дані:
Напруга живлення 12 – 18В.
Швидкість 8,000 циклів/хв. (хід 2.5мм). Довжина 160мм. Вага 130г.
NO 28 594

Примітка:
Для підключення необхідний мережевий адаптер мінімум на 1А.
Рекомендуємо застосовування трансформаторів МІКРОМОТ типу
NG 2/S, NG 2/Е та NG 5/E (див. ст.21).

Шліфувальний папір для PS 13
Три листи, по 20 вирубок на кожній (по 5 шт. чотирьох форм),
кремній-карбід на самоклеючій основі
NO 28 822
NO 28 824
NO 28 826

зернистість
зернистість
зернистість

180
240
400

Електровикрутка MIS 1
Для затяжки 0.35 – 2нм. Завдяки перекидному перемикачу
для вмикання/вимикання/зворотної дії, також ідеально
підходить для нарізання різьби.
Маленький, легкий і простий у користуванні. В патрон можна
затискати хвостовики до 6.5мм і 1/4". Корпус з армованого
скловолокном поліаміду. В комплекті 16 біт з хром молібденової
сталі.

12
VOLT

Технічні дані:
Напруга живлення 12 – 18В. 50Вт. Муфта має 5
щаблів регулювання від 0,35 до 1 Нм. Шостий щабель,
минаючи муфту, створює момент біля 2 Нм. Довжина
200мм. Вага 415г. Рекомендується використовувати із
трансформаторами МІКРОМОТ не менше 2А.
NO 28 690
Показаний на ілюстрації мережевий адаптер
МІКРОМОТ NG 5/E в комплект не входить.

Плоскі жала: 0.3 х 1.5/0,35 х 2/0.4 х 2.5мм
Хрестові жала РН: розмірів 0 та 1
Зірочки: Т6, Т8, Т10

Примітка:
В комплекті із свердлильною стійкою BV 2000 викрутка
MIS 1 - це чудове рішення для нарізання різьби (див. стор 50!).

Для зовнішніх шестигранників: 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5мм
Для внутрішніх шестигранників: 1.5 – 2 – 2.5мм
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Захоплення для будь-якого віку: обробка «морозним» візерунком та
гравірування скла, кераміки чи металу. Гравірувальний апарат GG 12.

12
VOLT

Гравірувальний набір з «пробною» склянкою
Гравірувальний апарат GG 12 із спеціальним двигуном постійного
струму. Корпус із посиленого скловолокном ПОЛІАМІДУ. В комплект
входять мережевий адаптер, пробна склянка, зразки візерунків та необхідні
розхідні інструменти: сферичні алмазні бори діаметром 1 та 1,8мм для
гравірування та лінійних робіт, карбід – кремнієві шліфовки у формі конусу
чи кулі для матування, зручна підставка для розхідного інструменту.
Запакований у міцний та практичний пластиковий чемодан. В чемодані
передбачені спеціальні гнізда для кожного предмету. Комплектується
мережевим адаптером 0.5А.
Технічні дані гравірувального апарату GG 12: Напруга живлення
12 – 18В. Довжина 145мм. Вага 50г. Вага 50г (без кабелю).
NO 28 635

Гравірувальний апарат GG 12, окремо
З одним алмазним бором (кулька, діаметром 1.8мм). Для роботи
необхідно підключити мережевий адаптер (в комплект не входить).
Рекомендується застосовувати адаптери МІКРОМОТ NG2/S чи NG2/E.
NO 28 592

У зручному та міцному пластиковому чемодані
передбачені спеціальні гнізда для кожного
предмета.

Гнучкий вал МІКРОМОТ з високоточною алюмінієвою рукояткою.
Комплектується цанговим затискачем або патроном без ключа.
Гнучкий вал МІКРОМОТ 110/Р
Сталевий шліфувальний вал на двох кулькопідшипниках
із посадкою під цанговий затискач МІКРОМОТ.
На привідному кінці валу також встановлений
кулькопідшипник. Дуже гнучкий кожух та вал легко
передають потужність без нагріву при вигинах.
Довжина 100см. Максимально допустима швидкість –
25,000об/хв. Комплектується цанговим затискачем із 6
сталевими цангами (1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 та 3.2мм).
NO 28 620

Гнучкий вал МІКРОМОТ 110/BF
Те ж саме, що і NO 28 620, але комплектується патроном
без ключа від 0.3 до 3.2мм. Зручний при використанні
інструменту з різним діаметром хвостовика.
NO 28 622
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Мережеві адаптери МІКРОМОТ: надійні джерела
живлення низьковольтного інструменту МІКРОМОТ.

Мережевий адаптер NG 2/E серії МІКРОМОТ

Примітка:
Споживча потужність ручного електроінструменту
приводиться тут у відповідності з Міжнародним
стандартом ІEC-745-1. Це означає, що визначена
максимальна споживча потужність при перегріві
двигуна, безпосередньо перед його блокуванням.
На практиці такі умови трапляються вкрай
рідко. Проте, це дуже зручна характеристика для
порівняння тих чи інших агрегатів. Всі мережеві
адаптери фірми PROXXON мають достатню
електричну потужність. Показана на ілюстрації
бормашина та розхідний інструмент в комплект не
входять.

Корпус із поліоксифенілену (термостійкість – обов’язкова
умова корпусів трансформаторів). Поляризоване гніздо
підключення машин МІКРОМОТ. Індикатор, який вказує на
готовність до роботи. Датчик позитивного температурного
коефіцієнта запобігає перевантаженню та виключає
трансформатор (повторне автоматичне включення підключеної
машини не відбудеться). Після охолодження прилад слід на
короткий час відключити від мережі, щоб обнулити датчик.
Сучасний дизайн. Отвори для розміщення розхідних
інструментів. Виносний тримач для машин серії МІКРОМОТ.
Тиристорне електронне регулювання (із зворотним зв’язком)

дозволяє вибрати потрібну швидкість робочого інструмента та
забезпечує великий момент на малих швидкостях.
Технічні дані: Первинна напруга 230В. 2A. Напруга при
розімкнутому ланцюзі 16В, та 12В при навантаженні. Вага 1,000г.
Ізоляція по 2 класу.
NO 28 707

Мережевий адаптер NG 2/S серії МІКРОМОТ
Те ж, що і NG 2/E, але без електронного регулювання.
NO 28 706

Мережевий адаптер NG 5/E МІКРОМОТ
Розрахований на струм 5А. Компактний корпус із
поліоксифенілену (термостійкість – обов’язкова умова
корпусів трансформаторів).
Тиристорне електронне регулювання (із зворотним
зв’язком) для оптимального значення швидкості робочого
інструмента та великого моменту на малих швидкостях.
Три поляризованих гнізда підключення машин МІКРОМОТ.
Гніздо підключення стандартного роз’єму «дзвіночки» (діам.
4мм). Головний вимикач дозволяє не відключати прилад від
мережі. Індикатор готовності до роботи. Датчик позитивного
температурного коефіцієнта запобігає перевантаженню
(повторне автоматичне включення підключеної машини не
відбудеться). Після охолодження прилад слід на короткий час
відключити від мережі, щоб обнулити датчик. Практичний
дизайн, з отворами для розміщення розхідних з хвостовиком
2.35мм та 3мм. Виносний тримач для машин серії МІКРОМОТ.
Технічні дані:
Первинна напруга 230В, 4.5A. Напруга при розімкнутому
ланцюгу 16В, та 12В при навантаженні. Вага 2,000г. Ізоляція по
2 класу.
NO 28 704
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Свердлильні стійки МІКРОМОТ з деталями із литого під тиском
алюмінію. Направляючі та посадкові отвори фрезерування на
станку з ЧПУ.
/
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Свердлильна стійка МІКРОМОТ МВ 200
Поворотна на 90˚ частина (з лімбом) із литого під тиском алюмінію.
Можливе свердління під кутом та фрезерування.
Важіль подачі з зворотною пружиною дозволяє працювати плавно,
без зусиль. Практична шкала глибини свердління із налаштованим
обмеженням глибини обробки (хід до 40мм). Стандартний затискач для
бормашин МІКРОМОТ з шийкою 20мм.
Фрезерування основи (280 х 120мм) з направляючою лінійкою. Різьбові
отвори для установки координатного стола КТ 70 та отвори для кріплення
станини до верстату. Вага 2.2кг.
NO 28 600

Примітка:
Наші дизайнери надають перевагу литому під тиском алюмінію.
Сучасний, нержавіючий та статичний твердий матеріал. Направляючі
обробляються на наших сучасних станках з ЧПУ (фрезерних, токарних,
стрічкових). Найвища точність !

Лещата MS 4
Із литого під тиском цинку.
З трьома обробленими сторонами. Гніздо вписується в регульований обід
свердлильної станини MB 200, а також для настільного верстата TBM 220.
Горизонтальні і вертикальні V-подібні слоти в щелепі. Ширина щелепи
50мм і висота 10мм. Максимальна ширина затиску 34мм.
NO 28 132

Тримач інструменту МІКРОМОТ

Багатофункціональний
тримач UHZ

Для стаціонарного використання електричних
високоточних інструментів MICROMOT з металевою
головкою в поєднанні із затискачем. Особливо підходить
для промислових свердлильних/шліфувальних машин IBS/E,
стрічкової шліфувальної машини BS/E, кутової
шліфувальної машини LHW, шліфувальний
верстат WAS/E, кутова полірувальна машина
WP/E першокласної пилки-ножівки STS/E і
шліфувальної
машини OZI/E.
Виконано із
скловолокна укріплений
поліамідом.

Тримач із кульковою опорою повертається та фіксується у
всіх напрямках.
Кріпиться струбциною.
Затискач для інструменту з шийкою
20мм для всіх бормашин МІКРОМОТ:
FBS 240/E, FBS 12/EF, IBS/E, LBS/E,
МІКРОМОТ 60, МІКРОМОТ 60/Е та
60/EF. Виготовлений із литого
під тиском алюмінію. Для
швидкої та надійної фіксації
електроінструменту на робочому столі
товщиною до 60мм. Також можлива фіксація
на робочій поверхні двома шурупами/
гвинтами.

NO 28 410

NO 28 610
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КТ 70, невеликий і точний. Ідеально підходить для свердлильної
стійки MIKPOMOT та свердлильного станка TBM 220.

Координатний стіл КТ 70

Сталеві східчасті затискачі

Стійкий, виготовлений із твердого алюмінію із обробленою
поверхнею, з регулюючим з’єднанням «ластівчиний хвіст» для
усунення люфта.
Має три фрезеровані Т-подібні канавки по стандартах МІКРОМОТ
(12 х 6 х 5мм). Рухома лінійка допомагає розміщенню деталі.
Юструючі маховики мають калібрування, яке забезпечує 1мм ходу
за 1 оберт маховика та ціну ділення = 0.05мм. Східчасті затискачі та
кріплення для установки на MB 200 та ТВМ 220 додаються.

Входять в комплектацію координатного столу КТ 70.
Можна придбати окремо. Пара
східчастих затискачів, 2 притискних
блоки, кріплення для фіксації в пази
стандарту МІКРОМОТ. Для деталей
товщиною до 20мм.
NO 24 256

Загальні дані:
Розміри столу 200 х 70мм. Висота 43мм. Хід по осі Х 134 мм,
по осі Y – 46мм.
NO 27 100

Примітка:
Координатний стіл КТ 70 тепер
доступний у версії, підготовленій під
ЧПУ (з двома кроковими двигунами для
осей X та Y). Описаний на ст.52.

Східчасті затискачі
входять в комплект.
Рухома лінійка допомагає
розміщувати деталь.
Стіл (200х70мм) з трьома
Т-подібними канавками.

Маховики з лімбом
(1 оберт = 1мм,
1 поділ = 0.05мм).

Лещата FMZ на струбцині
Із литого під тиском цинку, з кульовою опорою та втулкою.
Обертаються у всіх напрямках. Губки 75мм з резиновими знімними
захисними вставками для тендітних деталей, мають вертикальні та
горизонтальні V-подібні прорізи для захоплення круглих деталей.
Максимальний розвід губок 70мм. До робочого столу кріпляться за
допомогою струбцини або двох болтів. Вага 1.6кг.
NO 28 608

Лещата FMS 75 на присосці
Те ж, що і лещата FMZ, але без струбцини,
кріпляться міцною присоскою на будь-якій гладкій плоскій
поверхні. Лещата також можна закріпити гвинтами.
NO 28 602
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Розхідні інструменти промислової якості до машин серії МІКРОМОТ.
Вольфрам-ванадієві фрези
Для
кольорових
металів,
пластиків
та гіпсу

10

3

3

6

3

NO 28 722

NO 28 727

6

2,35

2,35

NO 28 725

NO 28 724

2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
Вольфрам-ванадієві фрези. Високоякісна вольфрам-ванадієва сталь. Робоча частина та хвостовик виготовляються із одної цільної
пластику та гіпсі. Хвостовики 2.35 та 3. Ідеальні для фрезерування, фасонного фрезерування, профілювання та шліфування. Для
зліва знизу сторінки.

Спіральні свердла із швидкоріжучої сталі
Для
металів,
пластику
та дерева

0,5
6

0,8
44

6

1
44

8

1,6

1,2
44

8

10

44

44

NO 28 864
NO 28 852
NO 28 854
NO 28 856
NO 28 858
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
Спіральні свердла із швидкоріжучої сталі. Робоча частина та хвостовики виготовленні із цільної заготовки для досягнення
співвісності. Висока твердість та довговічність. Для свердління металів, кольорових металів, друкованих плат, пластику та дерева.
Робоча швидкість: для м’яких матеріалів біля 8,000 об/хв, твердих матеріалів біля 3,000 об/хв. Всі хвостовики 2.35.

Твердосплавні свердла, бори та фрези
0,6 / 0,8

1 / 1,2

Для
сталі,
скла та
друкованих
плат

1
8

1,5
38

8

2
38

8

38

30

3

30

3

5
5,0

2,35

NO 28 324

NO 28 326

NO 28 328

2 шт.
2 шт.
2 шт.
Твердосплавні свердла Виготовлені зі зносостійкого твердого сплаву. Для
робіт по склу, напівдорогоцінному камінні, фосфорі, кераміці, мармурі та
іншому твердому камінні. Каміння має шкалу твердості від 1 до 10. До значення
твердості 6 обробляються твердосплавними розхідними, при більшій твердості
– алмазними розхідними інструментами. Кут різання 6˚. Хвостовик 3.

Примітка: сталеві цанги МІКРОМОТ 1 . Не втрачають
свою форму та точність навіть після довготривалого
використання. Три пелюстки забезпечують кращий розподіл
навантаження та, як результат, краще захоплення хвостовика
інструменту. Незагартовані, чотирьохпелюсткові, алюмінієві
чи виготовлені із сплавів цанги не зрівняти по якості з
трьохпелюстковими цангами 2 . Трьохпелюсткову цангу
виготовити значно важче, ніж більш дешеву
1
чотирьохпелюсткову. Цанги МІКРОМОТ
виготовлені 3 . із загартованої
2
3
інструментальної сталі з
високою еластичністю.
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2,3
2,3

2,3
2,3

NO 28 320

NO 28 321

2 шт.
2 шт.
Твердосплавні бори (голчасті)
Для свердління, фрезерування
та різання друкованих плат із
скловолокна та пертинаксу. Також для
свердління перлин і т.п. Хвостовик 2.35.

NO 28 750

2 шт.
Твердосплавні ф
фрезерування. Ре
кобальтовому с
Хвостовик діам. 3

Набір сталевих цанг МІКРОМОТ

Трьохпелюсткові, загартовані, шліфовані. По 1 шт.:
1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 – 3.2 на підставці, з цанговим
затискачем (див. також опис нижче).
NO 28 940

Примітка:
всі розміри вказані у мм.

.

4

8

5
5

55

2,3

5

3,1

2,3

2,3

2,3

6
2,35

2,35

NO 28 723

NO 28 726

2,35

2,35

NO 28 720

NO 28 710

2 шт.
2 шт.
3 шт.
5 шт.
заготовки. Високоточна нарізка та повна співвісність гарантує довгий термін служби. Для робіт по м’якій та твердій деревині, кольорових та дорогоцінних металах,
забезпечення максимальної точності роботи рекомендується фіксувати цанговим затискачем МІКРОМОТ із відповідною діаметру хвостовика сталевою цангою. Див.

Примітка:
d1

50

28

d1

Термін HSS для цієї категорії
інструменту відбивається від
використовуваного матеріалу.
Швидкоріжуча сталь HSS (High
Speed Steel) є високоякісною
інструментальною сталлю,
надзвичайно стійкою до зносу через
особливості виробничого процесу та
стабільності розмірів до прибл.600˚С.
При обробці сталі слід використовувати
в якості мастильно-охолоджувальної
рідини масло для металообробки чи
охолоджуючу емульсію. Для алюмінію
використовують спирти або керосин.
Як правило, пластик та дерево можна
обробляти без застосування
рідин.

3

NO 28 876
6 шт.
Набір спіральних свердел із швидкоріжучої сталі з
направляючим центром в коробці, 6 штук.
діам. 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4. Для точного свердління
дерева та пластика. Титанове покриття знижує тертя та
збільшує термін служби. Хвостовики 3. 6 шт.

l1

l2

NO 28 874
10 шт.
Спіральні свердла в упаковці, 10 шт. DIN 338.
діам. 0.3 – 0.5 – 0.8 – 1 – 1.2 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3,2. Для
свердління кольорових металів, сталі та нержавіючої
сталі. В пластиковій касеті з розмірами. Для
затискання свердел рекомендуємо трьохкулачковий
патрон (див. нижче).
3,2

2,3
2,3

1,2

4,0

2,1
2,1

1

d1

3

d1

8
l2

6l 2

5
5,0

d1

25

l2
12

50
38l 1

38l 1

2,35

NO 28 752

2

38l 1

3

3

3

NO 28 758

NO 28 759

NO 28 761

2,35

NO 28 760

3 шт.
фрези Виготовлені зі зносостійкого дрібнозернистого сплаву. Використовуються для високоточного безвібраційного
екомендується надійно закріпляти деталь, щоб уникнути перекосів. Для робіт по особливо твердих матеріалах: хромсплаві, сталі, кольорових металах, пластиках. Можуть використовуватись для гравірування та фрезерування друкованих плат.
а бо 2.35. Рекомендується фіксувати цанговим затискачем МІКРОМОТ з відповідною до діаметра хвостовика сталевою цангою.

Патрон чи цанговий затискач?
Патрон без ключа безумовно зручніший
для швидкої зміни інструменту з різними
діаметрами хвостовиків (наприклад,
при роботі спіральними свердлами із
швидкоріжучої сталі, DIN 338). Однак
його затискні якості та точність
позиціонування в силу конструктивних
особливостей уступають цанговому
затискачу. Для особливо точної роботи
рекомендується використовувати
сталеві цанги МІКРОМОТ. Див. примітку
зліва.

Трьохкулачковий
сталевий
патрон

Для всього ручного інструменту
серії МІКРОМОТ. Зручний при
використанні інструменту з
різними хвостовиками. Затискач
0.3 – 3.2.
NO 28 941

3,2

NO 28 757
Обдирна фреза
Для різання і фрезерування
плитки, каменю, дерева,
пластика і т.п.

Фрези твердосплавні, комплект, 3шт.

Двозахідні, заточені під кутом до центру.
Можливе точне фрезерування без
засвердлювання. Для робіт по чавуну, сталі,
сталевому литті, латуні, алюмінію та склі. А також
для гнучких матеріалів, таких як пластик та
вуглепластик. По 1 шт. 1 – 2 – 3.
Можна придбати поштучно (див.вище).
NO 27 116
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Алмазні, чистячі та полірувальні розхідні інструменти професі
Алмазні
0,8 / 1,2

Для
скла,
кераміки
та
пластика

5

1,8

5

1,8

1

1,2
44

5

NO 28 240

NO 28 250

NO 28 212

NO 28 222

2 шт.
2 шт.
Алмазні бори З рівномірним міцним напиленням алмазу. Використовуються для
шліфування та гравірування твердих матеріалів: сталі: (навіть хром-кобальтового
сплаву), скла, кераміки, фарфору, пластиків. Хвостовик 2.35 із нержавіючої сталі.

Щітки
8

Для
сталі,
латуні та
нержавіючої
сталі

8

22

13

NO 28 951
NO 28 953
NO 28 952
2 шт.
2 шт.
5 шт.
Високоякісні сталеві щітки різноманітної конфігурації: кісточка,
торцева, кругла. Для очистки, шліфування, матування, округлення канту
та тонкого шліфування металів, чавуну, пластиків, каменю та дерева.
Хвостовик 2.35.

NO 28 255

NO 28 230

2 шт.
Алмазні спіральні свердла
З напиленням натурального
алмазу, для розсвердлення
дорогоцінних та
напівдорогоцінних каменів.
Хвостовик 2.35.

2 шт.
Кулясті з алмаз н
та обробки скла та
використовува ти
охолоджуючою

22

13

NO 28 961
NO 28 963
NO 28 962
2 шт.
2 шт.
5 шт.
Латунні щітки різноманітної конфігурації: кісточка, торцева,
кругла. Ідеальні для робіт по сплавах, міді, латуні, дорогоцінних
металах, напівдорогоцінних каменях, пластиках та дереву. Для
очистки електронних деталей та друкованих плат. Хвостовик 2.35.

Полірувальні
Для золота,
нержавіючої
сталі та
фосфору

5
22

22

14

22

15
12

3

3
6

NO 28 293

NO 28 294

NO 28 288

10 шт.
10 шт.
5 шт.
Еластичні полірувальні насадки у формі лінзи, круга та кулі. Використовуються для
вирівнювання та полірування дорогоцінних металів, кольорових металів, нержавіючої
сталі, скла, фарфору, дерева, гуми та пластика. Насадки у формі кулі ідеальні для роботи у
важкодоступних місцях. Хвостовик 2.35.

Швидкохідний деревообробний фрезерний
верстат HSS, що складається з 10 частин
По 1 шт.: кінцеві фрези діам. 3.2 – 4.3 – 6.5 та
6.4мм, фасонна V – подібна фреза діам. 6.5мм,
профільна фасочна фреза 6.5/2.5, профільна
зовнішня фреза R 3.2, профільна східчаста
фреза 6.4мм, профільна кутова фреза, валик,
радіус 5мм, Кутова фреза 45°. Упаковані в
дерев‘яну коробку.
Фрези поштучно описані на ст.35.
NO 29 020
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NO 28 295

NO 28 296

2 шт.
Набір гнучких
полірувальних
насадок
Особливо підходять
для робіт з золотом,
платиною, сріблом.
Хвостовик 2.35.

4 шт.
Спеціальні
полірувальні диски
Для поверхневого
згладжування і
полірування ріжучих
країв Perspex та
оргскла. Хвостовик
2.35.

Примітка:
На додаток до різьблення з
машиною MSG, карбідна
вальфрамова пластина є корисним
аксесуаром для різьбярів по дереву,
для використання з нашими кутовими
шліфувальними інструментами
LHW і LHW/A. Див. стор. 8.

Примітка:
всі розміри вказані у мм.

йної якості.

2,2

3,2

NO 28 232

NO 28 234

NO 28 840

2 шт.
2 шт.
ним напиленням для скла та каменю. Для свердління
каменю, твердістю до граніту. Рекомендується
свердлильні стійки. Швидкість 2000 об/хв., з
рідиною. Хвостовик діам. 2.35.

38

20

NO 28 842

NO 28 844

Алмазні відрізні диски Товщина 0,6. Для різання
та шліфування фарфору, кераміки, склопластика,
пластика та кольорових металів. Дискотримач 2.35.

13

8

38

20

NO 28 846

Алмазний відрізний диск з вентиляційними
отворами. Для відрізання твердих та тендітних
матеріалів. Ідеальний для видалення задирок.
Вентиляційні отвори допомагають довше
працювати без перегріву. Хвостовик діам. 2.35.

22

Примітка:

NO 28 955
NO 28 957
NO 28 956
2 шт.
2 шт.
5 шт.
Щітки із нержавіючої сталі: торцева, кісточки, круги. Для чистки,
шліфування та очистки нержавіючої сталі. Видаляють окалину зі зварних
швів на нержавіючій сталі та місць пайки. Підходять для робіт по алюмінію та
твердих кольорових металах. Хвостовик діам. 2.35

8

7

16
22

44

Щітками слід працювати на
рекомендованій швидкості
легко торкаючись поверхні.
Якщо давити на щітку,
окремі дротові волоски
дуже вигинаються і потім
випрямляються під дією
відцентрової сили, що
призводить до передчасного
зношування їх кріплення та
відламування від основи.

22

NO 28 815
5 шт. 
Дискотримачі
Хвостовик 2.35 х 44.

22

22

NO 28 298

NO 28 299

3
15

NO 28 801

15

NO 28 802

NO 28 803

NO 28 798

2 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
Полірувальні насадки із войлока. Для попереднього та фінішного полірування
металів, золота, срібла, кольорових металів, латуні, алюмінію, із застосуванням
полірувальної пасти. Також підходять для фінішного полірування ливарних
форм та матриць. Хвостовик діам. 2.35. Полірувати слід на малих обертах, щоб
уникнути підгоряння деталей та самої насадки. Затверділу полірувальну пасту
можна розм’якшити додаванням олії або легким підігріванням.

Обдирні фрези голчасті, карбід вольфрамові
Для надання форми, очищення та згладжування дерева та скловолокна.
Матеріал видаляється точно, без фізичних зусиль. Висока стабільність,
легко чистить за допомогою бунзеновського
паяльника. Можна обробляти каучук, спінені
матеріали, силікони. Хвостовик діам. 3.2.
Непридатні для металу !
Циліндр із заокругленою головкою 7.5 х 12
NO 29 060
Куля 8 х 12
NO 29 062
Голка 4 х 19
NO 29 064

NO 28 297

2 шт.
2 шт.
2 шт.
Насадки із войлока войлока. Для фінішного
полірування металів, золота, срібла, кольорових
металів, латуні, алюмінію, кераміки та фарфору із
застосуванням полірувальної пасти. Також підходять
для обробки лакованого дерева та пластика.
Хвостовик діам. 2.35.

NO 28 292
Полірувальна
паста
Необхідна для
полірування металів
та пластиків.

Підставка для змінного інструменту

Для зручності зберігання розхідного
інструменту, такого як свердла,
бори, шліфувальні насадки і т.п.
з хвостовиками 2.35 – 3.2. Без
розхідного інструменту.
NO 28 359 комплект із 2 шт.
27

Відрізний та шліфувально – полірувальний розхідний інструмент, стійкий
Шліфувальні інструменти
Для сталі,
нержавіючої
сталі,
чавуну та
дерева

20

9

Ø 18

Ø 18

9

13

20

5 x K 120
5 x K 150

10 x K 120
10 x K 150

NO 28 983

13

5 x K 80
5 x K 150

5 x K 80
5 x K 150

NO 28 282

NO 28 982

NO 28 987

NO 28 989

2 шт.
Круги із нейлонових волокон.
Для очищення, матування та шліфування
сталі, нержавіючої сталі, кольорових
металів і т.п. Хвостовик 2.35.

10 шт.
20 шт.
10 шт.
10 шт.
Диски, барабани та ковпачки із абразивної стрічки. Жорсткі, виготовляються із звичайного
широкого спектру застосування. Всі хвостовики 3. Шліфування, вирівнювання, полірування
шліфування фасонних поверхонь. Робоча швидкість вибирається з урахуванням оброблюваного
ковпачки дозволяють обробляти канавки та внутрішні радіуси.

Шліфувальні диски і т.п.
Для
сталі,
чавуну,
швидкоріжучої
сталі

13
2,5
2,5

5
5,0

6
6,0

8

7
7,0

9

13

3
2,35

NO 28 774

NO 28 776

NO 28 772

NO 28 778

NO 28 781

NO 28 783

NO 28 782

5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
Шліфувальні насадки із карборунду. Високоякісні, довговічні інструменти з рівномірною твердістю. Різноманітні форми для найширшого спект
Застосування – шліфування та гравірування особливо твердих матеріалів, таких як чавун, сталь та сплави твердих металів. Калібровані хвос то
високу стійкість до зношування. Правило вибору: м’який матеріал = твердіша насадка, твердіший матеріал = м’яка насадка !

Шліфувальний круг
Для
дерева,
сталі,
нержавіючої
сталі

1,8

1,8

16

19

1,8

NO 28 830

NO 28 810

NO 28 812

NO 28 820

10 шт.
50 шт.
5 шт.
Корундові диски Виготовлені зі спеціального сполучного складу, діаметр 22 або 38, товщин
для відрізання легованої та нелегованої сталі, нержавіючої сталі та кольорових мета лів
дереву та пластиках. Хвостовик 2.35.

Набір моделіста, 13 предметів

Шліфувальний круг
20

но

ди
вий

зай

н

пластмаса
зі
скловолокном
NO 28 838
Ріжучий диск з карбіду та вольфраму прибл. товщина
2. Для нарізання та контурної обробки деревини, CFK,
GRP, гуми, силікону. Охолоджувальні отвори зменшують
нагрівання. Вал діаметром Ø 2,35.
28

1,8
1,8

22

3 шт.
Відрізні диски із пружинної сталі.
Товщина 0,1. Для пластика, дерева та кольорових
металів. Хвостовик діам. 2.35. При використанні на
бормашині рекомендується захисний кожух №28944
(див. справа знизу)! (Див. стор. 16 !)

Для дерева

38
38

22
22
1,8
1,8

По 1 шт. кулеподібної та циліндричної фрез. По 1 шт. корундових
кулеподібної та конусоподібної. Свердла 1 та 2,3. 5 відрізних дисків
діам. 22. Один відрізний металевий диск діам. використовувати
тільки з установкою захисного кожуху 28 944) та тримач з
хвостовиком
діам. 2.35.

NO 28 910

Примітка:
всі розміри вказані у мм.

до зношування, для професійного застосування
10
10

14

14

10
13

10

30

20

13
10

10

K120

K 150

K 150

K 120

K 120

NO 28 980

NO 28 981

NO 28 978

NO 28 979

K 120

NO 28 984

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
корунду різноманітної зернистості для різних етапів шліфування. Довговічні, різноманітних конфігурацій для
сталі, нержавіючої сталі, кольорових металів, сірого та чорного чавуну, пластиків та дерева. Особливо зручні для
матеріалу: для робіт по сталі – висока, для робіт по дереву – середня, для обробки пластиків – низька. барабани та

NO 28 985

Ламельні круги (корунд) еластичні
та приймають форму оброблюваної
деталі. Ідеальні для шліфування
важкодоступних зон. Хвостовик діам. 3.

Шліфувальні диски і т.п.
22

22

3
2,35

Для
скла,
кераміки
та карбід
вольфраму

NO 28 302

8
8,0

2
7

5

2,5

2,5

3

NO 28 270
NO 28 272
NO 28 304
2 шт.
2 шт.
10 шт.
Кремній–карбідні шліфувальні насадки. Дрібнозернисте, тверде з’єднання для гравірування та матування скла,
кераміки та стелітів. Також для шліфування твердого сплаву, чавунного лиття та високолегованої сталі. Хвостовик
2.35.

10 шт.
тру виконуваних робіт.
овики 2,35 та 3 забезпечують

38
38

22
22
1,8
1,8

1,8
1,8

NO 28 821

NO 28 808

25 шт.
на 0,7. Використовуються
в. Застосовуються для робіт по

NO 28 809

NO 28 818

NO 28 819

10 шт.
50 шт.
5 шт.
20 шт.
Відрізні диски, армовані. Оксид алюмінію. Діаметр 38мм, товщиною 1 та діаметр 22мм, товщиною 0,8. Армовані, можна
користуватись лицевою поверхнею. Стійкі до зламу, тому можуть бути обмежено застосовані для обдирних робіт. Для
відрізних робіт по легованій та нелегованій сталі, нержавіючій сталі та кольорових металах. Підходять для робіт по дереву та
пластиках. Хвостовик 2.35.

Набір із 4 предметів для робіт по
склу
2 алмазних бори та 2 карбід-кремнієвих бори. Для
гравірування, шліфування та матування скла. Алмазний
бор: куля діам. 1. Алмазний бор 2: куля діам. 1.8. 2
карбід-кремнієвих бори: конус 3/2 х 5, куля 2/2.5 х 7. Всі
хвостовики 2.35.

Полірувальний набір, 10 предметів
Для полірування металів, скла, дорогоцінних металів, фарфору та пластику. Включає 3
полірувальні насадки із фетру (циліндр, конус, шайба), 3 силіконові полірувальні насадки (куля,
циліндр, шайба). Бавовняний пуховий диск, полірувальне коло із замші, полірувальна паста та
тримач 2.35 х 44.
NO 28 285

NO 28 920
29

Легкі, компактні різаки MICROFLAM для роботи, що потребує
високої точності. Обладнаний електронним п‘єзокристалічним
світлом.
Мініпаяльник MFB/E

Для розігріву та підпалу, лудіння та т.п.
Регулювання полум’я змінами співвідношення суміші газ –
повітря дозволяє отримати тонке полум’я з температурою до
1,200 ˚С. П’єзоелемент.
Вбудованого резервуару 50мл вистачає приблизно на 60 хвилин
горіння середнього полум’я. Заправляється від побутового
балончика для запальничок (бутан).
NO 28 146

Газовий паяльний набір
MGS MICROFLAM

Практична підставка з нержавіючої сталі також
забезпечує стаціонарну роботу.
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Для роботи з відкритим полум‘ям або з каталізаторним
блоком в комплекті з адаптерами для пайки, гарячого
різання, обпалювання деревини і зачистки ізоляції.
Електронний п‘єзоелектричний елемент з безпечним
включенням/виключенням
потоку
газу.
Індивідуально
керовані потоки газу і подачі повітря. Тверда пайка тонких
деталей з температурою полум‘я до 1300 °С при роботі з
насадками – до 500° Резервуар (20мл) для довгої безперервної
роботи заправляється від стандартних бутанових балонів.
Великі ножі для роботи з деревом, гарячий ніж для різання навіть
товстих пластикових пластин, 2 насадки для випалювання по
дереву (кутові і плоскі гостроносі), з жалом, кругла насадка для
гарячого повітря, а також для зачистки ізоляції.
Також в комплекті: насадка для пайки оловом, піддон з губкою
і 7мм рожковий ключ для затяжки насадок. Упаковані в
пластиковий корпус з міцного поліпропілену, кожна частина має
своє місце в коробці.
NO 28 144

Для термоусадочних робіт (більшість подібних пристроїв на ринку
часто мають занадто великі габарити) та 1,000 інших видів робіт.

Фен MICRO MH 550
073123
DM

Al l

XO
N

Design Patent
r

igh
ts by PROX

Невеликий, надійний та міцний. В
комплекті 3 додаткових сопла.
Для термоусадочних робіт, формовки та зварювання
пластиків,
пайки
та
випаювання
електричних
компонентів, зняття шарів фарби та лаку без застосування
небезпечних речовин (реактивів для травлення), для
сушки та прискорення ремонтних процедур (клеї,
покриття), для нанесення та видалення плівок (наклейок),
для декоративного чорніння дерева.
Корпус із армованого скловолокном ПОЛІАМІДУ з
м’якими вставками в області рукоятки та опорами для
стаціонарного використання. Потужний нагрівальний
елемент забезпечує постійну температуру у двох режимах
роботи при подачі повітря близько 180 л/хв. Вбудований
термостат забезпечує захист від перегріву.
Технічні характеристики:
230В; 500 Вт. температура повітря в режимі 1: 350 ˚С, в
режимі 2: 550 ˚С; подача повітря близько 180 л/хв. Вага
близько 500г
NO 27 130

Гарячий клеючий пістолет НКР 220
Швидке та надійне склеювання
металів, дерева, пластика (включаючи
плексиглас), скла, кераміки, картону,
полістиролу та тканин. В залежності
від склеюваних матеріалів та товщини
клеєвого шару «схоплювання»
проходить після 30с, що дозволяє
поправити розміщення склеюваних
поверхонь, що є неможливим із
моментальними клеями.
Клеєвий стержень діаметром 7мм прекрасно підходить при
виготовленні моделей, іграшок, прикрас і т.д. Швидкий нагрів.
Механічна подача забезпечує виділення потрібної кількості клею.
Вбудована підставка дозволяє забезпечити стійке розміщення
пістолета на верстаті.
Технічні дані:
Напруга живлення 230В. Термостат підтримує температуру 200 ˚С. В
комплект входять 4 клеючі олівці 7 х 100мм і три змінних сопла.
NO 28 192

Клеєві олівці для НКР 220
3 змінних сопла входять в
комплект.
Комплект із 12 безбарвних олівців 7 х 100мм для склеювання
металів, дерева, пластиків (включаючи плексиглас), кераміки,
картону, шкіри, полістиролу та тканин.
NO 28 194
12 шт.
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Різаки з ріжучим елементом у вигляді нагрітого дроту явно пер
Матеріал не розсипається, як при роботі з ножем або пилкою. Ідеа
ізоляційних робіт і, не в останню чергу, для класичного модельного
Різак з ріжучим елементом у вигляді нагрітого дроту THERMOCUT 650

нов

и

за
й ди

Плоска опорна поверхня і бічний отвір для фіксації
включеного гвинтового затискача дозволяють також
стаціонарне використання.

Висувна рукоятка для
регулювання довжини різання
від 400 до 650 мм. Глибина
різання 200мм.

/10 10 4 4
DM

Al l

XO
N

Design Patent
r
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Пружинний елемент в
опорному кронштейні
забезпечує постійне
натягнення дроту незалежно
від температури.

Імпульсне джерело живлення має складати 230В. Нагрівальний
елемент працює з безпечною напругою макс. 40В і 1.2A. Залежно від
матеріалу, температура різального дроту попередньо вибирається
за допомогою кнопки регулювання і залишається стабільною під час
роботи. Опорна поверхня з бічним отвором для фіксації гвинтового
затиску для стаціонарного використання. В комплект поставки
входить гвинтовий затиск і котушка з 30м ріжучим дротом Ø 0.2мм.
Технічні дані:
230В. 50/60Гц. 50Вт. Вторинна напруга макс. 40В, 1.2A. Температура різання
дроту діаметром 0.2мм безперервно змінюється від 100 – 350 °C. Вага 850г.
Відноситься до Класу 2.
NO 27 084

Заміна ріжучого дроту
для THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E та інших
подібних різаків з ріжучим елементом у вигляді
нагрітого дроту. Виготовлений з NiCr 8020.
Котушка 30м х 0.2мм.
NO 28 080

Ручний терморіжучий пристрій THERMOCUT 12/E
Для використання з товстими ріжучими дротами (285 х 0.85мм),
які можуть бути сформовані вручну або плоскогубцями для
отримання будь-якого профілю.
Стабільний каркас з поворотним елементом кріплення у верхній
частині і розсувним нижнім кріпленням. Безперебійне підтримання
температури різання дроту. Час нагрівання 1 секунда. У комплекті з
п‘ятьма гнучкими ріжучими дротами 285 х 0.85мм.
Технічні дані:
12В. 60Вт. Температура різання дроту безперервно змінюється від
прибл. 150 – 350 ° С.
NO 27 082

Змінна ріжуча струна
Для пристрою THERMOCUT 12/Е. Легко приймає будь-яку форму,
тому відмінно підходить для моделювання.
NO 28 082
10 штук.
Важлива примітка:
Для роботи THERMOCUT 12 / E необхідний мережевий адаптер номінальною потужністю не
менше 2A. Ми рекомендуємо мережеві адаптери MICROMOT NG 2/S (NO 28 706) (див. стор. 21).
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12
VOLT

йн

ревершують інші інструменти для нарізання пінополістиролу або твердої піни.
ально підходить для архітекторів, дизайнерів, художників, створення прототипів,
будівництва.
Терморіжучий верстат THERMOCUT 230/E

Деталь легко переміщується по робочому
столі із композитного матеріалу на основі
алюмінію. Нанесена сітка та транспортир
полегшує різання.

Робочий стіл 390 х 280мм із композитного матеріалу на основі
алюмінію дозволяє плавно та легко переміщувати обробляючу
деталь. Нанесена сітка та транспортир полегшують різання.
Алюмінієве коромисло має виліт 350мм та висоту 140мм. Тримач
шпулі зі струною (30м, діаметром 0.2мм, входить в комплект)
переміщується по коромислу та дає можливість різання під кутом.
Світлодіод індикації роботи допоможе уникнути опіків (струна
нагрівається до встановленої температури менше, ніж за 1с.).
Технічні дані:
Напруга живлення 230В, 50/60 Гц, ізоляція по 2 класу. Вторинна
напруга трансформатора макс. 10В, 1А. Температура ріжучої струни
діаметром 0.2мм змінюється від 100˚С до 200˚С. Вага близько 3кг.
NO 27 080

Поворотна направляюча зі шкалою
та фіксатором.
(Німецький патент 100 00 102.5)

Заміна ріжучого дроту
для THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E та інших
подібних різаків з ріжучим елементом у вигляді
нагрітого дроту. Виготовлений з NiCr 8020. Котушка 30м
х 0.2мм.
NO 28 080
Примітка:
Температуру струни слід змінювати відповідно до матеріалу та
товщини деталі. Визначається досвідним шляхом. Найкращий
результат досягається при середній температурі та повільній подачі.
Пінополістирол є недорогим матеріалом і дуже екологічно чистим в
порівнянні з іншими матеріалами. Цей матеріал продається аркушами
стандартних розмірів 50 х 100 см і товщиною від 2 до 16см майже у всіх
торгових центрах і магазинах.

Приклеєна скотчем кнопка
прекрасно виконує роль центру
обертання деталі.
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Відстань між центрами 250мм. Висота центрів 40мм.
Регулювання швидкості 1,000 – 5,000об/хв.

Малогабаритний токарний верстат по дереву DB 250
Для виготовлення точкових деталей із дерева з високою
точністю. Для ляльок: тарілки, чашки, каструлі, вази, підставки,
деталі тулуба. Для
моделей залізної
дороги: телеграфні
стовпи, баки, ліхтарі,
паровозні котли. А
також виготовлення
шахів та багато
іншого. Електронне
регулювання допомагає при фарбуванні деталей.
Шпиндель на кулькопідшипниках
із наскрізним отвором 10мм.

Технічні дані:
Напруга живлення 230В, 50/60Гц. Довжина обробляючої
деталі до 250мм. Висота центрів 40мм. Висота супорта
25мм, максимальна споживча потужність 100Вт. Швидкість
обертання 1,000 – 5,000об/хв. Наскрізний отвір шпинделя
10мм. Хід конуса задньої бабки 20мм. Комплектується
6 цангами (2 – 3 – 4 – 8 та 10), планшайбою, голчастим
затискачем та конусом задньої бабки.
NO 27 020

Голчастий затискач з центром,
хвостовик 10мм.
Задня бабка із вільно
обертальним конусом.
Поворотний жорсткий
супорт, який
регулюється по висоті.

Регулювання швидкості
обертання 1,000 – 5,000 об/хв.

Стійка станина із литого
під тиском алюмінію.

Набір різців із швидкоріжучої
сталі, 5 шт.
Високоякісні різці для токарних робіт по дереву:
півкруглий 3 та 6.4мм, підрізаний, кромковий та
шабер. Запаковані у дерев’яну коробку.
NO 27 023

Комплектується шістьма цангами та планшайбою для
кріплення великих деталей.

Патрон з хвостовиком для задньої бабки DB 250
Затискач до 5мм. Встановлюється замість конуса на задню бабку. Подача
здійснюється переміщенням задньої бабки.
NO 27 028

Чотирьохкулачковий патрон для DB 250.
З незалежним регулюванням кулачків.
Для затискання асиметричних деталей. Затискач 1.5 – 35мм,
при перевернутих кулачках від 14 до 67мм. Різьба М 16 х 1
для кріплення на валу DB 250.
NO 27 024

Трьохкулачковий патрон для DB 250.
Із литого під тиском алюмінію. Затискач від 1.5 до 20мм, при
перевернутих кулачках від 12 до 50мм. Різьба М16 х 1 для
кріплення на валу DB 250.
NO 27 026
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Для точної обробки країв та повздовжніх пропилів в дереві,
ДСП та відповідних пластиків.

Настільний мікрофрезерний верстат МР 400
Для виготовлення профілів, пазів, зняття фасок та подібних
робіт. Для виготовлення рамок картин. Дозволяє точно
обробляти фаски та довгі пропили (у виготовленні моделей,
наприклад,- дверей, стулок, частин будинків). Потужний
пилозахищений двигун із ремінною передачею. Шпиндель
на двох кулькопідшипниках. Тримач інструменту з трьома
високоточними трьохпелюстковими цангами (2.4 – 3 – 3.2мм
входять в комплект).
Глибина різання регулюється маховиком. Стійка алюмінієва
основа із повздовжнім та кутовим упором, захисний кожух

ріжучого інструмента. Адаптер підключення пилососа підходить
для використання звичайного побутового пилососа. У
комплекті міститься 3 швидкохідні деревообробні інструменти
(фреза 3,2 mm, V-подібний різак та корінний стрижень).
Технічні дані:
230В, 100Вт. 50/60 Гц. 25,000об/хв. Юстируючий маховик
настройки висоти (1 оберт = 1мм, 1 ділення = 0.05мм). Робочий
стіл 300 х 150мм. Вага близько 2кг.
NO 27 050
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МР 400 оснащений гніздом та
адаптером для підключення
пилососу.

В комплект входять 3
твердосплавні фрези та 3
цанги.

Швидкохідні деревообробні фрезерні верстати HSS
Для деревини та плит. Очищує для полегшення шліфування,
для гарних результатів роботи та обробки поверхні. Висока
стабільність. Вали розміром 3.2 мм.
NO 29 024
NO 29 026
NO 29 028
NO 29 030
NO 29 032
NO 29 034
NO 29 036
NO 29 038
NO 29 040
NO 29 044
2

3

4

5

6

7

8

9

1

4,3

По 1 шт. представлених на цій сторінці фрез в
дерев’яній коробці.
NO 29 020

2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

6,5

1

Кінцева фреза діам. 3.2мм
Кінцева фреза діам. 4.3мм
Кінцева фреза діам. 6.5мм
Кінцева фреза діам. 6.4мм
Фасонна V - подібна фреза діам. 6.5мм
Профільна фасонна фреза 6.5/2.5мм
Профільна зовнішня фреза 1/4 сфери зігнута R 3.2мм
Профільна фреза східчаста 6.4мм
Профільна кутова фреза, валик, радіус 5мм
Кутова фреза 45˚

Набір з 10 частин швидкохідного
деревообробного фрезерного верстату
HSS

45°

Увага ! Запропоновані тут швидкохідні деревообробні
фрезерні верстати можуть використовуватися лише
з машинами, які мають механізм для забезпечення
безпеки. Наприклад, MICRO формувач MP 400 або база
маршрутизатора OFV (стор. 14).
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Точне лінійне різання дерева, кольорових металів, пластика
та друкованих плат.

Настільна циркулярна пила KS 230
Диск “Super-Cut” (діам. 58мм) ріже м’яку деревину
товщиною до 8мм.
Малошумний та надійний двигун змінного струму. Привід
зубчастим ременем забезпечує рівномірне обертання диска із
збільшеним крутним моментом. Ріжуча властивість по дереву до
8мм, пластиках (в тому числі друкованих платах із пертинаксу)
до 3мм, кольорових металах до 1.5мм. Можливе навіть різання

посилених скловолокном плат дисками з твердосплавними
накладками. Регулюючий кутник зі шкалою. Обмежувальна
планка зі шкалою. Фрезерований робочий стіл із литого під
тиском алюмінію (160 х 160мм).
Технічні характеристики:
230В. 85Вт, 8,000об/хв. Вага близько 1.8кг.
NO 27 006

Алмазний диск. Діаметр 50мм, посадочний отвір 10мм. Шар
0.5мм алмазного напилення класу «D 107». Для
різання кераміки, фарфору, каменю, а також
листового склопластика.
NO 28 012

Дискова плита з вольфраму
Діаметр 50мм, товщина 1.1мм, посадочний отвір
10мм. 20 зубів. Для дуже чистого різання бальзи
та фанери. Також підходить для різання пластин із
склопластика та полікарбонату.
NO 28 017

Диск «super cut». Діаметр 58мм, посадочний отвір 10мм. 80
зубів із розводом. Ідеальний для твердих та
м’яких порід дерева, пластика та пертинаксу.
Для швидкого, чистого різання. Зуби розведені
та заточені індивідуально. Прекрасна ріжуча
властивість.
NO 28 014
Диск із твердого сплаву. Діаметр 50мм, посадочний отвір
10мм. Товщина 0.5мм, дрібний зуб (80 зубів).
Ідеальний для різки листів склопластика до 3мм,
кольорових металів, дюропласта та інших «важких»
матеріалів.
NO 28 011

Диск із високолегованої спеціальної сталі (HSS). Діаметр
50мм, посадочний отвір 10мм. Товщина 0.5мм.
Вміст у сплаві великої частки вольфраму, ванадію
та молібдену забезпечує однорідну структуру,
твердість та високу стійкість до зношування.
Дрібний зуб (100 зубів). Для різання кольорових
металів (алюмінію, латуні, міді). Також підходить
для різання друкованих плат, дерева та пластиків.
NO 28 020

Примітка:
циркулярна пила більшого розміру (модель FET)
див. ст.42/43.

Обмежувальна планка зі шкалою.
Фрезерувальний стіл із литого під
тиском алюмінію (160 х 160мм).

Малошумний та надійний
двигун.
Вібропоглинаючий корпус має
зсувну стулку для видалення
тирси.

Щоб робоче місце залишалось чистим,
до спеціального гнізда циркулярної пили
можна підключати пилосос.
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Диск «super cut» (діаметр
58мм) 80 зубів розведених та
заточених індивідуально.

Кутник зі шкалою.

Для різання алюмінію, друкованих плат, дерева та пластика
стандартними пилами. Електронне регулювання швидкості.

Електролобзик DS 230/E

Примітка:
Електролобзики більшого розміру DS 460 та
DSH описані на ст.40 та 41.
Регулююча по висоті верхня частина (Патент №
ЕР 09783341) дає суттєві переваги (див. нижче).

Щоб робоче місце залишалось
чистим, до спеціального гнізда
можна підключити пилосос

Прекрасний верстат для тонких робіт: моделювання,
виготовлення іграшок, створення мініатюр.
Електронне управління швидкістю.
Ріжуча властивість по м‘якій деревині до 40мм, твердій деревині
до 10мм, пластиках (включаючи друковані плати) до 4мм та
кольорових металлах до 2мм. Робочий стіл 160 х 160мм із литого під
тиском алюмінію. Дуже стійка рама із литого під тиском алюмінію
з ребрами жорсткості. Направляюча пилки з вбудованою подачею
повітря. Три положення налаштування по висоті мають наступні
переваги:
- використовувана довжина
пилки
подвоюється
(використовується також
середня частина пилки).
- нижнє положення дозволяє
використовувати пилки на
60мм коротші від звичайних
для підвищення точності.
Малошумний та надійний двигун змінного струму. Стійкий до
зношування зубчастий ремінь. Планка-обмежувач та кутник зі
шкалою. В комплекті 5 пилок (3 з крупним та 2 з дрібним зубом).
Технічні характеристики:
230В, 85Вт. Електронне регулювання швидкості циклів від 150 до
2,500об/хв. Вага близько 2кг.
NO 27 088

Пилки «Super-Cut». Тривалий час використання, висока
ріжуча властивість, виготовлені із високоякісної
сталі. Плоский затискач (без штифта).
Для твердого та м’якого дерева, пластиків, плексигласу та
м’яких кольорових металів.
Великий зуб
NO 28 116

(NO 9: 14 зубів на 25мм):
130 х 1.5 х 0.48мм 12 шт.

Середній зуб
NO 28 117

(NO 5: 17 зубів на 25мм):
130 х 1.2 х 0.38мм
12 шт.

Дрібний зуб
NO 28 118

(NO 3: 20 зубів на 25мм):
130 х 0.8 х 0.34мм
12 шт.

Для твердих матеріалів, наприклад листового заліза, пертинаксу.
Середній зуб
NO 28 112

(NO 5: 36 зубів на 25мм):
130 х 0.85 х 0.4мм
12 шт.

Дрібний зуб
NO 28 113

(NO 5: 36 зубів на 25мм):
130 х 0.75 х 0.36мм 12 шт.

Дуже дрібний зуб (NO 1: 50 зубів на 25мм):
NO 28 114
130 х 0.6 х 0.3мм
12 шт.
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Використовуються круги та диски діаметром 50мм. Електронне
регулювання швидкості.

Шліфувально- полірувальний станок SP/Е

Щоб робоче місце залишалось
чистим, до спеціального гнізда можна
підключити пилосос.

Вузький корпус дозволяє шліфувати довгомірні деталі.
Передбачене гніздо підключення пилососа.
Робочі столики та захисні кожухи регулюються. Блокування
шпинделя дозволяє швидко замінювати шліфувальні круги та
диски. Комплектується корундовим кругом 50 х 13мм (сорт N)
для заточування та шліфування, та кремній-карбідним кругом
(м‘який компаунд) для шліфування/заточування твердих
матеріалів та насадкою для
полірування кругів (справа на
корпусі).
Технічні дані: Напруга живлення
230В. Швидкість від 3,000 до
9,000об/хв. або 8 – 24м/с при
стандартних дисках. Диски 50 х 13
х 12.7мм (посадочний отвір). Вага
близько 1,200г. Розміри близько
250 х 130 х 100мм.
NO 28 030

Полірувальний набір
Сталева крацовка для зачистки від іржі та очистки сталі та
кольорових металів. Латунна крацовка
для полірування кольорових та
дорогоцінних металів. Фетровий
диск для пофарбованих поверхонь,
замшевий та бавовняний диски для
наведення блиску на кольорових та
дорогоцінних металах та пофарбованих
поверхнях. Діаметр 50мм.
NO 28 312
Комплект

Запасні абразивні круги для SP/E та BSG 220(50 х 13мм)
Корунд (сорт N). Посадочний отвір 12.7мм.
NO 28 308
Карбід кремнію. Посадочний отвір 12.7мм. М’який компаунд.
Для особливо твердих матеріалів.
NO 28 310

Відрізна пила KG 50
Для точного та безпечного різання металів, пластика, дерева.
Кут повороту затискача 0 – 45˚. Ширина
затискача 27мм. Максимальний розвід
затискача 20мм. Забезпечений клиноподібним
вирізом для круглих деталей. Макс. глибина
різання 13мм. Лінія різання проходить
безпосередньо перед затискачем: не
відбувається деформація чи нахил оброблюваної деталі. Висувний
упор довжиною 140мм. Відрізні диски (5шт.) 50 х 1мм з керамічного
компаунда з посадочним отвором 10мм, придатні для різання
сталі, кольорових металів, стержнів з пластика чи дерева входять в
комплект.
Технічні дані: Напруга живлення 230В. Швидкість різання 20м/с.
Максимальна потужність 85Вт. Вага близько 1.5кг.
NO 27 150

Змінний відрізний диск
Керамічний компаунд: 50% оксиду алюмінію і 50% карбіду кремнію.
Для різання сталі і кольорових металів. Також для пиляння
невеликих заготовок з дерева і пластика.
NO 28 152
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Примітка:
Більша версія відрізної пили KG 50 – відрізна машина KSG 80
описана на ст.47 !

Для обробки поверхонь дорогоцінних та недорогоцінних металів, а також
пластиків стандартними щітками та насадками до 4" або 102мм.

Полірувальний станок РМ 100
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Привід з зубчастим ременем. Двигун не заважає
обробляти деталі. Тонкий корпус навколо
провідного валу дозволяє обробляти поверхню
довгомірних та складних по конфігурації
деталей.

Фрезеровані алюмінієві посадочні підшипники з двох сторін
забезпечують тиху безвібраційну роботу.
Відстань між робочими дисками близько 360мм, регулюючі
захисні кожухи дозволяють використовувати полірувальні
пасти. Потужний двигун постійного струму з електронним
регулюванням швидкості забезпечує великий момент та тягове
зусилля на старті навіть при сильному контакному тиску. Надійне
гвинтове кріплення додатковим закріплювачем на струбцині у
вертикальному чи горизонтальному положенні.

В комплект входять міткалеві полірувальні диски
(100 х 15мм) жорсткий та м’який, полірувальна
паста (80г).
Технічні дані:
230В. 140 Вт. 50/60 Гц. Регулювання швидкості. Від
1,000 до 3,100 об/хв. Для роботи полірувальними
дисками до 4" (102мм). Довжина 360мм, ширина
220мм, висота 250мм. Вага близько 5кг. Ізоляція
по 2 класу.
NO 27 180

Аксесуари до полірувального
станка РМ 100

Універсальна полірувальна паста (80г) із абразивного
компонента та воску

Міткалевий полірувальний диск, жорсткий (100 х 15мм)

Фетровий полірувальний диск (100 х 15мм)

Жорсткий, з просоченням. Для попереднього
полірування та наведення блиску на золоті,
сріблі, платині, міді, латуні, нержавіючій
сталі та пластику. Використовувати тільки з
полірувальною пастою або емульсією.
NO 28 000

Міткалевий полірувальний диск, м’який (100 х 15мм)
Для високоглянцевого полірування золота,
срібла, платини, міді, латуні, нержавіючої
сталі та пластика. Адаптовується до
форми поверхні. Використовувати тільки з
полірувальною пастою або емульсією.
NO 28 002

Особливо підходить для полірування
та наведення блиску на дорогоцінних
та недорогоцінних металах, пластиках.
Також для зняття нальоту з алюмінію, міді та латуні.
NO 28 008

Для наведення блиску на гладких поверхнях
металів (золота, срібла, латуні, алюмінію).
Висока бокова стійкість та довговічність.
Рівне полірування. Використовувати з
полірувальними пастами.
NO 28 004

Полірувальний диск з мікрофібри, 15 – шарів (100мм)
Дуже м‘який. Для фінішної обробки
дорогоцінних та недорогоцінних металів,
пластиків. Зручно застосовувати в місцях,
недоступних більш жорстким дискам.
Використовувати тільки з полірувальною
пастою або емульсією.
NO 28 006
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Виліт 460мм. Коромисло із легкого магнієвого сплаву. Зменшення
литим під тиском алюмінієм. Малошумний та плавний хід.

Двохшвидкісний електролобзик DS 460
Дуже важливо: поворотна
рукоятка забезпечує точне
регулювання
натягу пилки!
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DS 460 обладнаний гніздом та адаптером
для підключенням пилососа.

Примітка:
менша модель електролобзика DS 230/Е описана на ст.37 !

Жорстка, стійка конструкція: основа із сталевого лиття,
оброблена на станку з ЧПУ та пофарбована порошком, зменшує
вібрації.
Коромисло із магнієвого сплаву встановлене на підшипниках. Дуже
легка, міцна та вузька конструкція коромисла надає повний огляд
в зоні різу. Регульована подача повітря видаляє тирсу. Гніздо та
адаптер підключення пилососа для очистки робочого місця.
Литий алюмінієвий пильний стіл (розмір 400 х 250мм) можна
звільнити та зрушити назад для полегшення зміни пилок (див.
фото вище на сторінці). Звичайні лобзикові пилки з плоскими
кінцями кріпляться за допомогою двох патентованих затискачів з
великим зусиллям. Це забезпечує хороше постійне центрування
пилок відносно коромисла. Можна використовувати також пилки
зі штифтами: їх натяг вручну регулюється поворотною рукояттю,
затискачі з великим зусиллям не потрібні.
Кут нахилу столу регулюється від -5˚ до 50˚
Ріжуча властивість по дереву до 60мм, кольорових металах
(в залежності від типу) 10 – 15мм. Також можлива робота по
плексигласу, склопластику, спінених матеріалах, резині, шкірі або
корку. Комплектується пилками з дрібним та крупним зубом (по 5 шт.)
40

Технічні характеристики:
230В; потужний безщітковий двохшвидкісний двигун 205Вт; зів
460мм; швидкість 900 або 1,400 ходів/хв.; хід леза 18мм; розмір столу
400 х 250мм; максимальний підхід для заготовки 65мм (при нахилі 45˚
– 32мм). Габаритні розміри: 580 х 320 х 300мм; вага близько 20кг.
NO 27 094

Комплект затискачів для DS 460
(електролобзик комплектується такими
затискачами)
Для надійного кріплення звичайних пилок та
правильного їх позиціювання.
NO 27 096

комплект із 2 шт.

Стандартні пили, довжина 127мм, зі штифтовим кріпленням.

ваги на 40% в порівнянні з

Змінні пилки без виснажливих
маніпуляцій допомагає
можливість зсуву столу

Для твердого та м‘якого дерева, пластиків та інших м‘яких матеріалів, особливо для
товстих заготовок. Найбільший зуб (10 зубів на 25мм):
NO 28 741
2.61 х 0.51мм
12 шт.
Для тонких матеріалів, м‘якого та твердого дерева, пластиків.
Середній зуб (18 зубів на 25мм):
NO 28 743
1.86 х 0.24мм
12 шт.
Для кольорових металів, склопластиків, пластиків, плексигласу та дерева.
Дрібний зуб (25 зубів на 25мм):
NO 28 745
1.76 х 0.25мм
12 шт
Спіральні пилки, довжина 130мм. З плоским затискачем (без штифта).
З плоскими кінцями, для різання у всіх напрямках без повороту деталі (особливо важливо
при великих заготовках). Достатньо отвору 1.5мм.
NO 28 747
1.2мм
12 шт.
„Super-Cut“ прокрутка пилок без штифтів. 130мм.

Запатентована технологія:
для зручності заміни пилки стіл в
горизонтальному положенні можна зрушити
на 80мм. Це полегшує огляд та установку
нижнього затискача або штифтової пилки.

Для твердого та м‘якого дерева, пластиків, плексигласу та м‘яких кольорових металів.
Великий зуб
(№ 9: 14 зубів на 25мм):
NO 28 116
130 х 1.5 х 0.48мм
12 шт.
Середній зуб
(№ 5: 17 зубів на 25мм):
NO 28 117
130 х 1.2 х 0.38мм
12 шт.
Дрібний зуб
(№ 3: 20 зубів на 25мм):
NO 28 118
130 х 0.8 х 0.34мм
12 шт.
Для твердих матеріалів, наприклад листового заліза, пертинаксу.
Середній зуб
(№ 5: 36 зубів на 25мм):
NO28 112
130 х 0.85 х 0.4мм
12 шт.
Дрібний зуб
(№ 3: 41 зубів на 25мм):
NO 28 113
130 х 0.75 х 0.36мм
12 шт.
Дуже дрібний зуб
(№ 1: 50 зубів на 25мм):
NO 28 114
130 х 0.6 х 0.3мм
12 шт.

Двохшвидкісний електролобзик DSH.
Провірена часом модель. Виліт 400мм.

Звичайні пилки з плоскими кінцями надійно
кріпляться за допомогою двох патентованих
затискачів. Також кріплення забезпечує
правильне розміщення пилки. Проріз в столі
служить шаблоном для установки пилки в
затискачах.

Кут нахилу столу регулюється від -5˚ до 50˚.
Великі поглиблення на шкалі 0˚, 10˚, 20˚, 30˚
та 45˚ для грубого налаштування. Додаткове
тонке налаштування для вусових з’єднань
здійснюється за допомогою маховика.

Ріжуча властивість по дереву до 50мм, пластиках до 30мм, кольорових металах
до 10мм.
Не виникає проблем при різанні плексигласу, пінополістиролу, резини, шкіри та корка.
Тонке верхнє коромисло із литого під тиском алюмінію не заважає огляду при роботі.
Регулююча подача повітря дозволяє вільно спостерігати за деталлю в місці розрізу.
Жорсткий робочий стіл (360 х 180мм) із литого під тиском алюмінію має кут нахилу
45˚. Основа із литої сталі забезпечує стабільність та безвібраційну роботу. В комплект
входять по 5 пилок з великим та дрібним зубом.
Технічні характеристики: 230В. Потужний двохшвидкісний безколекторний двигун
(205Вт). Швидкість 900 або 1,400 циклів/хв. Хід 19мм. Виліт 400мм. Максимальна ріжуча
властивість 50мм (під кутом 45˚– 25мм). Вага близько 17кг.
NO 28 092
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З ручкою тонкого налаштування поздовжнього упору з кроком

Настільна циркулярна пила FET
Ручка точного
налаштування
поздовжнього упору
з кроком 1/10мм.
Висувна стійка з
допоміжним упором.

Примітка:
Менша модель – пила KS 230
див. на ст. 36.

Кутник з алюмінієвою направляючою
та пересувним упором для відрізання
деталей під однаковим кутом.

Гніздо з адаптером підключення
до пилососу дозволяє тримати
робоче місце в чистоті при
роботі з настільною пилою FET та
електрофуганком АН 80.

АН 80 та DH 40: найменші із кращих у світі !
Електрофуганок АН 80

Швидкоріжуча сталь, довжина 82мм.
NO 27 046
42

2 шт.
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Змінні леза для АН 80
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Несуча конструкція із литого під тиском алюмінію з
обробленими на ЧПУ посадками. Для безвібраційної,
чистої обробки м‘якої та твердої деревини.
Основа станка – робочий блок на кулькопідшипниках, зі
змінними лезами із швидкоріжучої сталі. Малошумний
двигун з ремінним приводом. Фрезерований стіл, права
частина якого має тонке налаштування регулюючим
гвинтом. Регулюючий поздовжній упор з можливістю
повороту на 45˚ в обидві сторони, є шкала. Практичний
захист ріжучого інструмента не заважає огляду при роботі.
Головний вимикач з функцією аварійної зупинки та захистом від
повторного включення. Гніздо підключення пилососа. Штовхач.
Технічні дані:
230В. 200Вт. 50/60 Гц. Робочий стіл 400 х 80мм. Ширина оброблюваної
деталі 80мм. Максимальна глибина різання 0.8мм.
Частота обертання 6,000 об/хв.
NO 27 044

1/10мм. Рівне, тонке пиляння без додаткової обробки.

Для точної механіки, виготовлення макетів та іграшок, для
моделістів та архітекторів.
Для різки дерева, металів, пластика, оргскла, вуглепластика, пінопласту та інших матеріалів.
Фрезерований стіл із литого під тиском алюмінію забезпечує стійкість конструкції.
Великими перевагами являються точне налаштування поздовжнього упору: після попереднього
виставлення розміру можна підкоригувати з точністю до 1/10мм за допомогою рукоятки
точного налаштування. Регульований по висоті та куту нахилу диск разом із кутником дозволяє
виготовляти подвійні скошені зрізи. Малошумний привід оснащений спеціальним двигуном
постійного струму та зубчастим ремнем Optibelt. Вал диска на кулькопідшипниках. Диск з
твердосплавними ріжучими накладками 80 х 1.6 х 10мм (36 зуба). В комплект входить планка
подачі та планка для точної різки дрібних деталей.
Технічні дані:
230В. 7,000об/хв. Нахил диска до 45˚. Розмір столу 300 х 300мм. Глибина різання 1 – 22мм.
Використовуються диски діаметром 50 – 85мм з посадочним отвором 10мм. Вага близько 6кг.
NO 27 070

но
Диск «Supercut»
діам. 85 х 0.5 х 10мм
80 зубів.
Для м‘якого та
твердого
дерева,
пластиків
NO 28 731

Диск з твердосплавними
накладками діам. 80 х 1.6 х
10мм. 36 зубів. Для бальзи,
м‘якого та твердого
дерева, пластиків,
полікарбонату,
кольорових металів,
друкованих плат.
NO 28 732

ди
вий

зай

н

Високолегована спеціальна
сталь (HSS) Ø 80 x 1,1 x 10мм,
250 зубців Використовується
для кольорових металів, м‘якої
і твердої деревини, виробах із
шаруватого пластику, склопластику,
хлорфторвуглеців (ХФВ) і
комбінованих дошок.

NO 28 730

Планка із ABS для більш високої
точності при різці дрібних деталей
(прорізається знизу диском FET).

Стіл та механізм приводу легко
піднімається та фіксується як капот
автомобіля для очистки та легкої
заміни дисків.

Диск з алмазним покриттям
Ø 85 х 0,7 х 10мм
Шар „D100“
Кераміка, порцеляна,
плитка, камінь, ХФВ,
склопластик і епоксидні
монтажні плати.

NO 28 735

Рейсмус DH 40. Малогабаритний та надійний.
Несуча конструкція із литого під тиском алюмінію, фрезеровані
посадочні гнізда підшипників та валів.
Ці характеристики дуже важливі для безвібраційної, гладкої обробки м‘якої та
твердої деревини. Робочий стіл із литого під тиском алюмінію фрезерований
на станку з ЧПУ, на трьох опорах, регулюється ходовим гвинтом з точністю
0.1мм. Плавна автоматична подача із захистом від зворотного ходу. Рифлений
підпружинений валик, що подається, забезпечує плавну подачу навіть
нерівних заготовок. Прорезинений вихідний валик захищає оброблену
поверхню. Високоточний вал з двома змінними двохшвидкісними ножами із
швидкоріжучої сталі.
Технічні характеристики:
230В, максимальна споживна потужність 200Вт, 50/60Гц. Товщина
обробляючих деталей до 40мм, ширина до 80мм. Максимальна глибина
різання 0.8мм. Швидкість обертання валу 6,000об/хв. Швидкість подачі
4.8м/хв. Довжина столу 232мм. Вага близько 8кг.
NO 27 040

Змінні ножі для DH 40
Швидкоріжуча сталь. Довжина 82мм.
NO 27 042
1 пара
43

Для делікатної шліфувальної роботи і швидкої корекції. Змінна
швидкість шліфування від 250 – 800м/хв. Виготовлено в Європі.

Вертикально-шліфувальний
станок TG 125/Е

В комплект входить струбцина, яка
дозволяє швидко та надійно закріпити
станок як в горизонтальному, так і у
вертикальному положенні (наприклад,
для заточування інструмента).

Гніздо для підключення
пилососа.

Фрезерований диск (125мм) із литого під тиском
алюмінію з силіконовою плівкою. Дозволяє дуже
просто знімати абразивні круги після використання.

Розміщення столу регулюється на 50˚ вниз та
10˚ вверх. В комплект входить градуйований
кутник, а також струбцина, для вертикальної та
горизонтальної установки (див. мал. наверху).

Для всіх видів деревини, сталі, кольорових металів,
дорогоцінних металів, пластиків (включаючи плексиглас та
склопластик).
Потужний двигун та безвібраційне обертання за рахунок
збалансованого двигуна постійного струму. Корпус із посиленого
скловолокном ПОЛІАМІДУ. Алюмінієвий стіл з регулюючим кутом
нахилу до 50˚ вниз та 10˚ вверх. В комплект входить градуйований
кутник. Самоклеючі шліфувальні круги легко видаляються
після використання. Дві додаткові квадратні силіконові плівки
служать для зберігання застосованого шліфувального паперу.
Станок призначений як для роботи в горизонтальному, так і у
вертикальному положеннях. Оснащений гніздом для підключення
пилососа. Комплектується шліфувальними кругами (по 2 шт.
зернистість К 80, зернистість К 150, зернистість К 240).
Технічні дані:
230В, 140Вт, 50/60Гц. Регулююча швидкість шліфування від 250 до
800м/хв. (відповідає 1,150 – 3,600об/хв.). Діаметр шліфувального
диска 125мм. Стіл 98 х 140мм. Максимальна висота обробляючої
деталі – 62.5мм. Розмір 300 х 140 х 160мм. Вага 3кг.
NO 27 060
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Обидва станка оснащені гніздом та
адаптером підключення пилососа.
Рекомендуємо застосовувати
компактний професійний пилосос
CW-Matic (див. ст. 15) з вбудованим
автоматичним вимикачем. Пилосос
включається одночасно зі станком та
виключається через 5 с після закінчення
роботи станка.

Самоклеючі шліфувальні круги для
TG 125/Е
Корунд на полімерній основі. Промислової якості. Для
шліфування твердого та м‘якого дерева, ДСП, ДВП,
кольорових металів, сталі, пластиків, корка, гуми та
мінералів. Діаметр 125мм. В комплект входить квадратна
силіконова плівка для зберігання використаного
шліфувального паперу.
NO 28 160
К 80 – 5 шт.
NO 28 162
K 150 – 5 шт.
NO 28 164
K 240 – 5 шт.

Містить шліфувальний диск 250 мм і функцію регулювання
швидкості шліфування від 250 і 750м/хв. Виготовлено в Європі.

Настільний вертикально-шліфувальний станок TSG 250/Е
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Шліфує довгий та короткий край, радіуси та
кути.
При обробці всіх поверхонь дає рівний край
прямих кутів. Для робіт по м‘якому та твердому
дереву, кольорових металах, сталі, пластиках (в
т.ч. плексигласу та склопластику), корку та гумі.
Таблиця на корпусі наводить
рекомендовані швидкості
обробки різноманітних
матеріалів.

Фрезерований диск
250мм на шпинделі,
встановленому на 2
кулькопідшипниках.

Жорстка конструкція:
Корпус із литого під
тиском алюмінію з
ребрами жорсткості (не
трубчастий чи листовий
метал). Фрезерований
диск для кріплення
шліфувальних кругів
покритий силіконовою
плівкою: це полегшує
зняття самоклеючих кругів
після роботи. В комплекті
2 квадратні силіконові
плівки для зберігання та
подальшого використання
шліфувального паперу.
Оснащений гніздом для підключення пилососа.
Комплектується градуйованим кутником та
шліфувальними кругами (по 2 шт. зернистості К 80
та К 240).
Технічні дані:
230В, привід зубчастим ременем «Оптібелт»
(передавальне число 7.3:1). Електронне
регулювання швидкості 250 – 750м/хв., діаметр
диска 250мм. Максимальна висота шліфування
135мм, стіл 275 х 105мм (кут нахилу до 15˚ в
середину та до 45˚ на зовні). Габаритні розміри без
столу 330 х 280 х 230мм.
NO 28 060

Самоклеючі шліфувальні круги (карбід кремнію)
для TSG 250/Е
Для шліфування кольорових металів, сталі, скла, друкованих
плат, пластиків та кераміки. Можливе використання з системою
охолодження. діам. 250мм. В комплекті квадратна силіконова
плівка для зберігання застосовуваного шліфувального паперу.
NO 28 976
K 320 – 5 шт.

Самоклеючі корундові шліфувальні круги для
TSG 250/Е
Промислової якості. Для шліфування твердого та м‘якого дерева,
ДСП, ДВП, кольорових металів, сталі, пластиків, корка, гуми та
мінералів. діам. 250мм. В комплекті квадратна силіконова плівка
для зберігання застосовуваного шліфувального паперу.
NO 28 970
NO 28 972
NO 28 974

K 80 – 5 шт.
K 150 – 5 шт.
K 240 – 5 шт.

Самоклеюча силіконова плівка для швидкої
заміни шліфувальних кругів (діам. 250мм)
Для використання на старих моделях TG 250/Е (випуск до 2007р.,
з серійними номерами до 14190). Наклеюється на металевий
диск TG 250/Е. Силіконова поверхня сприяє легкому видаленню
після використання наклеєного на неї шліфувального паперу.
В комплект входить чотири квадратних силіконових плівки для
зберігання застосовуваного шліфувального паперу.
NO 28 968

комплект
45

Чистий різ по сталі, кольорових металах, дереву та пластиках.
Направляючі стрічки на трьох кулькопідшипниках. З алмазною
стрічкою ріже скло та кераміку.

Стрічкова пила MBS 240/Е
Корпус із литого під тиском алюмінію з ребрами жорсткості
(не трубчастий чи листовий метал).
Алюмінієві шпулі на 2 кулькопідшипниках.
Жорсткий, фрезерований стіл із
канавкою для кріплення кутника має
кут нахилу 45˚. Направляюча пилки на 3
кулькопідшипниках, з регулюванням
по висоті та ширині – для кріплення
різних по ширині пилок. Малошумний
двигун 220В, наводиться зубчастим
ременем «Оптібелт». Електронне регулювання швидкості для
високоточного різання (не потребує додаткової обробки). Таблиця
рекомендованих швидкостей для
різання різноманітних матеріалів.
Розмір стрічки (5 х 0.4мм) ідеальний
для тонких робіт, дозволяє різати
малі радіуси.
Технічні дані:
230В. Регулювання швидкості від
180 до 330м/хв (ефект зворотного
зв‘язку). Горло 150мм, максимальна
висота 80 мм. Позиція 200 х 200мм
(нахил від 0° до 45°). Вага прибл. 8кг.
В комплект входить одне лезо 1,065 x 5 x 0,4мм (14 TPI (індикатор
позиції)).
NO 27 172

Направляючі для стрічки (див. мал. вище)
NO 28 187

Стрічкове полотно
Шведська сталь. Дрібний зуб (24 на дюйм). Для сталі та латуні.
NO 28 174
1,065 х 5 х 0.4мм
Те ж саме, але з найбільшим зубом (14 на дюйм).
NO 28 176
1,065 х 5 х 0.4мм

Вузьке лезо стрічкової пилки (3.5мм)
Із спеціальної загартованої сталі, з індукційно-загартованими
грубими зубцями (14 TPI). Особливо підходить для вирізання
дрібних радіусів в деревині, кольорових металах і пластмасах.
NO 28 180
1,065 х 3.5 х 0.5мм

Стрічкове полотно із біметалу
Полотно із легованої покращеної сталі, ріжучі зуби із швидкоріжучої
сталі, стійкої до зношування. Змінний крок зубів 10 – 14 на дюйм.
Відмінно підходить для різки будь-яких типів сталі, кольорових
металів та нержавіючої сталі.
NO 28 172
1,065 х 6 х 6мм

Алмазне стрічкове полотно
Для каменю, кераміки, скла та склопластика.
NO 28 186
1,065 х 3 х 0.3мм

Примітка:
Кількість зубів вказано на 25мм (1 дюйм).
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н Смуга для лучкової пилки, надвузька (1.3мм)
Виготовлена із загартованої спеціальної сталі для прорізування
надзвичайно дрібних радіусів (10 зубців). Для всіх видів деревини,
пластмаси і кольорових металів. .
NO 28 182
1,065 x 1,3 x 0.44мм

Для чистої та безпечної нарізки заготовок із кольорових
металів, пластика та дерева.

Відрізна машина KGS 80
Примітка:
Менша модель відрізної машини KGS 80 – відрізна машина
KG 50 (вага 1,5кг, а не 6кг) описана на ст. 38. Диски також
підходять для KGS 80 описані на ст.43.
Ергономічна ручка із вбудованим
вимикачем та блокуванням
головки.
Зсувна головка, яка дозволяє
виставити мінімальний зазор
між відрізним диском та
губками лещат. Для роботи
без вібрацій та задирок.

Круглий поворотний стіл із
литого під тиском алюмінію
з фіксатором через 15˚.
Безступеневе регулювання
до 45˚ в обидві сторони.
Направляючі поверхні
фрезеровані на станку з ЧПУ.

Висувний до 300мм
упор.

Вбудовані в поворотний стіл лещата з двома синхронно
рушійними губками. Губки з клиновидними пазами для
круглих деталей.

Ріжуча властивість при 90˚
(прямий різ)

Зручно для косих різів: позиціонується не головка, а
поворотний стіл із затисненою деталлю.
За допомогою висувного упору легко різати однакові по
довжині деталі двома поворотами столу на 45˚. Потужний та
малошумний електродвигун. Привід зубчастим ременем. В
комплект входить диск з твердосплавними накладками для
різання кольорових металів, дерева та пластиків (80 х 1.6 х
10мм, 36 зуба).
Технічні дані:
230В. Максимальна споживна потужність 200Вт. 50/60Гц.
Швидкість обертання 6,000об/хв. Основа з поворотним столом
із литого під тиском алюмінію, фрезерованого на станках з ЧПУ.
Стіл 230 х 230мм. Вага 6кг. Ріжуча властивість – див. таблицю.

NO 27 160

Товщина
заготовки до
(мм)

Ріжуча властивість при 45˚
(косий розріз)

Максимальна Круглі заготовки Товщина
до (мм)
заготовки до
ширина
(мм)
заготовки (мм)

Максимальна
ширина
заготовки (мм)

10

65

5

36

18

50

10

30

21

40

15

25

25

25

20

18

діам. макс. 25

Круглі заготовки
до (мм)

діам. макс. 20

Відрізний армований диск
Корунд на тканинній основі. Для робіт по сталі,
кольорових металах, пластиках та дереву.
NO 28 729

80 х 1 х 10мм

Диск з твердосплавними накладками. 36 зубів.
Чисте різання завдяки великій кількості зубів при
різанні бальзи, м’якої деревини та друкованих
плат. Також придатний для різання твердого
дерева, полікарбонату, пластиків та алюмінію.
NO 28 732
80 х 1.6 х 10мм
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Для точної роботи: навіть для свердління отворів всього
0,5 мм. З триступеневою ремінною трансмісією.
Виготовлено в Європі.
Настільний свердлильний станок ТВМ 220

Підходить до станка
координатний стіл описаний на
сторінці 23.

Регулювання швидкості
обертання шпинделя
(3 ступені) шляхом
перестановки ременя
на шківах. На нижчому
ступені досягається
3-кратне збільшення
крутного моменту.

Практичний пристрій регулювання
глибини свердління.

Лещата MS 4 із литого під тиском цинку
описані на ст. 22, в комплект не входять.

Фрезерований робочий стіл із литого під тиском алюмінію
(220 х 120мм) з регулюючою обмежувальною планкою та
різьбовим отвором для кріплення координатного столу КТ 70.
Сталева опорна колона (20 х 340мм). Регулююча обмежувальна
планка зі шкалою. Головка із вбудованим малошумним,
довговічним двигуном. Ремінна передача через ступеневі
приводні колеса забезпечує 3 швидкості обертання шпинделя.
Практично трьохкратне збільшення крутного моменту на малих
швидкостях. Шкала регулювання глибини з фіксатором.
Технічні дані:
Напруга живлення 230В. 50/60Гц, максимальна споживна
потужність 85Вт. Швидкості: 1,800, 4,700 та 8,500об/хв.
Виліт 140мм (від опорної стійки до центру свердла). Хід
шпинделя 30мм. Цанговий затискач МІКРОМОТ з шістьма
трьохпелюстковими сталевими цангами (1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 –
3.2мм). Шпиндель має різьбу 3/8" для встановлення патрона.
Вага 3.3кг.
NO 28 128

Патрон
Для хвостовиків діаметром 0.5 – 6.5мм.
Максимальна швидкість 10,000об/хв.,
промислова якість, висока точність
обертання. Різьба 3/8" для кріплення
на ТВМ 220. Патронний ключ входить в
комплект.
NO 28 122
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6 сталевих цанг МІКРОМОТ входять
у комплект поставки.

Високоточні струбцини
Точний та плавний рух губок

Пристрій є єдиним в своєму роді. Виготовлено в Європі.
Ідеально підходить для високоточної
механіки, майстерні та лабораторії.
Настільний свердлильний станок ТВН
Ідеально підходить для роботи з
координатним столом КТ 150 (див. ст. 68).

Примітка:
Стіл та корпус станка виготовлені із литого під тиском
алюмінію – цінного, нержавіючого, міцного матеріалу. Посадочні
місця та направляючі обробляються на сучасних фрезерних,
розточувальних та токарних станках з ЧПУ.

Вертикальна
подача через
зубчасту рейку не
потребує великих
зусиль.

Зручний механізм регулювання висоти. Потужний,
довговічний двигун.
Шпиндель проводиться багатоклиновим ременем
через три степеневі шківи, що забезпечує
шестикратне збільшення моменту на малих
швидкостях. Зручний регулятор глибини
свердління зі стопором.
Точний механізм подачі шпинделя, встановлений
на прецизійних підшипниках. Шпиндель з різьбою
1/2" для кріплення патрона (входить в комплект)
або цангового затискача № 28 200 (в комплект не входить).
Технічні дані:
Двигун 230В. Швидкість обертання шпинделя 1,080, 2,400 та
4,500об/хв. Хід гільзи шпинделя 63мм, регулювання висоти
головки рукояттю 70мм. Виліт 140мм. Корисний розмір столу
200 х 200мм. Стійка 45 х 500мм. Діаметр хвостовика робочого
інструменту до 10мм. Ріжуча властивість по сталі 10мм. Вага 10кг.
NO 28 124

PRIMUS 75
Корпус із чавуна, з обробленими на станку з ЧПУ
направляючими. Змінні губки, трапецієподібна різьба на
ходовому гвинті для легкості подачі. Ширина губок 75мм,
розкриття до 65мм. Загальна ширина 130мм, довжина з ручкою
230мм. Відстань між кріпильними пазами 100мм. Розмір пазів 80
х 11мм. Вага 2.5кг.
NO 20 392

Стійкий фрезерований стіл з двома
Т-подібними пазами.

PRIMUS 100
Ширина губок 100мм, розкриття до 75мм. Загальна ширина
180мм, довжина з рукояттю 285мм. Відстань між кріпильними
пазами 135мм. Розмір пазів 105 х 15мм. Вага 5кг. В іншому
подібна PRIMUS 75.
NO 20 402

Кріпильний набір до струбцин Primus
Дві Т-подібні пластини з гвинтами та шайбами. Для фіксації на
BFB 2000, КТ 150 та свердлильному станку ТВН.
NO 20 394

Набір цанг для станка ТВН
Загартовані, трьохпелюсткові. По 1 шт. діаметром 2.35 – 3 –
3.2 – 4 – 5 – 6мм. В комплект входить шестигранний цанговий
затискач (SW 17). Запакований в дерев’яну коробку із зсувною
кришкою.
NO 28 200
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Містить вузьку втулку MIKPOMOT 20мм. Індивідуально
доступний адаптер дозволяє використовувати його в
поєднанні з MIS 1! Виготовлено в Європі.
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Свердлильно-фрезерна станина BV 2000
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Точне пристосування для паралельного свердління, нарізання
різьби та фрезерування. Виготовлено із литого під тиском
алюмінію.
Двохстороннє поворотне шарнірне плече та стандартний затискач
20мм. Закріплена бормашина завжди знаходиться в строго
вертикальному положенні. Це означає, що просвердлені отвори
перпендикулярні поверхні заготовки. Шкала налаштування глибини
свердління. Поворотна пружина, що налаштовується, поверне
бормашину у верхнє положення по закінченні операції.
Фрезерована основа із робочою поверхнею 200 х 200мм та двома
Т-подібними канавками (12 х 6 х 5мм). Стійка опорна колона (діам. 45мм,
висота 500мм).
Стандартний затискач 20мм, дозволяє точно закріплювати такі машини,
як FBS 240/E, IBS/E, подовжена бормашина LBS/E, МІКРОМОТ 60, 60/Е,
60/EF та МІКРОМОТ 230/Е.
NO 20 002

Адаптер для використання мікровикрутки МІS 1 з
BV 2000 для нарізання різьби
Тумблер для вкл./викл./реверс і
швидкістю обертання 250об. / хв МО 1
ідеально підходить для нарізання різьби:
різак є точно наведеним і забезпечує
дуже точну і влучну вертикальну
гвинтову нарізку.

Примітка:
Бормашина, викрутка і лещата в комплект не входять.

МІКРО-ПРЕС МР 120
Точний інструмент для механіки та моделювання: пресування,
запресовування, клепки, імпринтингу, окантовки, згинання
проводів і листів,
карбування,
бісероплетіння та
обпресування матеріалів
легкої форми.
5 циліндричних штампів
(поверхневого застигання)
будуть вставлені в зубчасті стійки і кріпитися за допомогою гвинта з
накаткою Ø 3 – 4 – 5 – 6 і 8мм. Кожен напівсферичний профіль Ø 3 Ø 9 мм
та 60° квадратних призм для згинання листового металу.
Обчислювальний елемент - це легко регульований, з поворотною
пластинкою і усіма необхідними отворами і нижнім штампом для
штампування вищеперерахованих інструментів.
Сила тиску прибл. 1000Н (100кг). Максимальний хід зубчастої рейки з
вставленим пресом 65мм, обертовими пластинами 50мм. Міцна сталева
ручка з проходом 120мм. Опорна плита зі сталі, 80 х 190мм з центром
8мм і два кріпильні отвори. Вага прибл. 2,80гр.
NO 27 200
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NO 20 004

Для гравірування букв, цифр та індивідуальних форм.

Гравірувальне пристосування GE 20

Примітка:
Бормашина IBS/E в комплект поставки не
входить.

Стандартний затискач для всього інструменту МІКРОМОТ з
шийкою 20мм, укомплектований сталевими цангами.
Для гравірування букв, цифр та індивідуальних форм по металу,
пластиках, склу та камені. Для гравірування табличок, ювелірних
виробів та цінних предметів. Також легко виготовляти мініатюри,
індивідуальні форми, гравюри, вирізи та намітити форми, навіть
серійно, використовуючи саморобні шаблони або комерційно
доступні шаблони (рослини, тварини, герби).
Максимальна місткість шаблону – 14 символів. Контур шаблону
точно повторюється копіром (з круглою ручкою).
При переносі набраний текст шаблону масштабується. Шляхом
перестановки двох болтів можна змінити масштаб від 2:1, 3:1, 4:1
і до 5:1.
Деталь встановлюється на рухливий супорт та кріпиться в
лещата або за допомогою затискачів (тут встановлений комплект
затискачів 24 256).
В комплект входять два набори букв від А до Z зі знаками пунктуації
(тире, крапка, дріб) – всього 78 предмети, шестигранні ключі 1.5 та
5мм, викрутка-шестигранник 2.5мм та детальний опис.
NO 27 106

Набір букв та цифр для гравірувального
пристосування GE 20
Букви A – Z, тире, крапка та коса лінія. Цифри 0 – 9. Для
використання на направляючій гравірувального пристосування
GE 20.
NO 27 104

Гравірувальні різці із цільної заготовки для GE 20
Для робіт по сталі, кольорових металах, пластиках, склі, камені та
плитці. Кут 60 градусів. Хвостовик 3.2мм.

NO 28 765
NO 28 766

ширина букви 0.5мм
ширина букви 1мм

Книга для моделіста
Більше 370 сторінок корисної інформації. Всі ілюстрації
кольорові. Формат А5.
Книга наглядно інформує про
використовувані матеріали
Handbuch für
та способи їх застосування.
kreative Modellbauer
Дано опис інструмента та
технологій в загальному, та
більш детально застосування
електроінструменту МІКРОМОТ
та розхідних інструментів. В
заключній частині наведені
практичні поради та таблиці
по матеріалах, ріжучому
інструменту, стандартах. Тільки
на німецькій мові.
NO 28 996

Grundwissen, Anregungen,
Tipps, Tabellen
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Станок MICRO MF 70 і координатний стіл KT 70 також доступні у
готовій версії з CNC.

Мікрофрезерний станок MF 70 підготовлений під ЧПУ
З кроковими двигунами замість маховиків по осях X (поперечна), Y
(поздовжня), Z (вертикальна).
Буде цікавий тим, у кого вже є блок управління ЧПУ або хто планує придбати його в
іншого виробника. Крокові двигуни та кінцеві вимикачі з кабелем, довжиною 2.2м та
стандартними роз’ємами SUB-D 9 pin для осей X, Y, Z. Без блоку управління ЧПУ, без
програмного забезпечення ЧПУ.
В інших технічних характеристиках ідентичний описаному справа мікрофрезерному
станку MF 70.
Виключення: великий робочий стіл з великим робочим полем по осях X (поперечній)
та Y (поздовжній). Включає цанги МІКРОМОТ (сталеві, загартовані, трьохпелюсткові) по
1 шт. 1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 – 3.2мм. Показані на фото ступінчасті затискачі також входять в
комплект поставки.
Технічні дані:
230В. 100Вт. 50/60Гц. Швидкість шпинделя 5,000 – 20,000об/хв. Стіл 250 х 70м. Хід по
осі X (поперечній) 150мм, по осі Y (поздовжній) 70мм, по осі Z (вертикальній) 70мм.
Точність крокових двигунів 0,005мм. Загальна висота 370мм. Вага близько 7кг.
NO 27 112

Координатний стіл КТ 70
підготовлений під ЧПУ

Із твердого алюмінію (з ущільненою поверхнею), як
описано справа. З двома кроковими двигунами по
осях X (поперечній) та Y (поздовжній). Розміри столу
та ходи по осях – як у MF 70 підготовленого під ЧПУ.
NO 27 114

Ділильна головка для мікрофрезерного станка MF 70
та координатного столу КТ 70

Високоточні лещата РМ 40

Для обробки круглих заготовок, виготовлення радіально зміщених отворів
та пазів, фрезерування чотирьох-,
шести- та багатогранників. Точне
встановлення кута повороту за
рахунок шкали з лімбом. Патрон,
оснащений двохсторонніми
кулачками, дозволяє закріплювати
деталі розміром від 1.5 до 32мм на
прямих кулачках, та від 12 до 6 мм на
зворотних. Отвір в патроні – 11мм (для
обробки довгих валів у вертикальному
положенні). Є отвори для вертикальної та горизонтальної установки, а також
підходящі пласти та кріпильні болти для встановлення на мікрофрезерний
станок MF 70 або координатний стіл КТ 70. Розмір 72 х 64 х 38мм. Поставляється
в дерев’яній коробці із зсувною кришкою.
NO 24 264

Фрезеровані із сталі.
Ширина губок 46мм, розвід 34мм. Загальна довжина 70мм.
Призначені для
високоточних
р о б і т
н а
мікрофрезерному
станку MF 70 або
на координатному
столі КТ 70.
В комплект входить
спеціальне кріплення. Запаковані в дерев’яну коробку зі
зсувною кришкою.
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NO 24 260

Невеликий, але відмінний у роботі: точний фрезерний
верстат для лаборантів, оптиків, ювелірів, електриків /
розробників моделей. Виготовлено в Європі.
Мікрофрезерний станок MF 70
Точний фрезер для тонких робіт.
Швидкість обертання шпинделя 5,000 – 20,000 об/хв.
Безступеневе
регулювання
швидкості
5,000 – 20,000об/хв.,
можливе
фрезерування
фрезами найменших
діаметрів.

Цанговий затискач
МІКРОМОТ.

Комплектується ступінчастими затискачами
(див. ст. 23).

Координатний стіл із литого під тиском
алюмінію, з фрезерованими поверхнями та
юстуючими маховиками.
Стійка чавунна основа.

Трьохпелюсткові загартовані сталеві
цанги МІКРОМОТ (1 – 3.2мм) входять
в комплект.
Для робіт фрезами малих діаметрів.
Стійка чавунна основа, вертикальне регулювання, координатний
стіл. Відсутність биття, з регулюючими направляючими
«ластівчиний хвіст» по всіх осях. Головка із литого під тиском
алюмінію, спеціальний збалансований 24 – ламельний двигун.
Безвібраційна робота на великих швидкостях.
Затискання розхідного інструменту здійснюється цанговим
затискачем МІКРОМОТ зі сталевими загартованими
трьохпелюстковими цангами (1 – 1.5 – 2 – 2.4 – 3 – 3.2мм).
Координатний стіл з Т-подібними пазами стандарту МІКРОМОТ (12
х 6 х 5мм). Рухома шкала опорної стійки полегшує позиціонування
фрезерної головки. Юстуючі маховики (1 оберт = 1мм, 1 ділення =
0.05мм).
Технічні дані:
Напруга живлення 230В, 50/60 Гц, максимальна споживана
потужність 100Вт. Швидкість обертання шпинделя 5,000 – 20,000
об/хв. Стіл 200 х 70мм. Регулювання по осі X 134мм, по осі Y 46мм.
Хід подачі 80мм. Основа 130 х 225мм. Загальна висота 370мм. Вага
близько 7кг. Лімби: 1 оберт = 1мм, 1 ділення = 0.05мм. Ступінчасті
затискачі входять в комплект. Показана заготовка в комплект не
входить.
NO 27 110

Юстуючий маховик
(1 оберт = 1мм,
1 ділення = 0.05мм).

Фрези твердосплавні,
комплект
Двохзахідні, заточені під кутом до центру.
Можливе точне фрезерування без
засвердлювання. Для робіт по чавуну,
загартованому чавуну, сталі, сталевому
литті, латуні, алюмінію, склі, пластику та
вуглепластику. По 1 шт. 1 – 2 – 3мм. Можна
купити поштучно (див. ст. 25).
NO 27 116

3 шт.
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Легкий, стабільний і точний. 2-ступенева ремінна трансмісія та дода
швидкості дозволяють шпинделю обертатися зі швидкістю до 5000
навіть для найдрібніших частин. Виготовлено в Європі.
Токарний станок FD 150/E
Для поперечного та поздовжнього точіння, свердління, точіння конусів, нарізки та свердління.
Комплектується 3-х кулачковим патроном та обертовим центром.
/
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Міжосьова відстань 150мм. Висота центрів над направляючими 55мм. Висота над
супортом 33мм.
Станина із алюмінію безперервного лиття з трапецієвидними
направляючими.
Шпиндель задньої бабки
із литого під тиском алюмінію.
Малошумний спеціальний двигун постійного току з двохступеневим
ремінним приводом та додатковим електронним регулюванням
швидкості з великою потужністю на малих швидкостях (для обробки
великих деталей) та відповідної швидкості різання для обробки
найменших деталей. Головний вимикач з функцією аварійної
зупинки та захистом від повторного вмикання. Основний шпиндель
на точних кулькопідшипниках із наскрізним отвором 8.5мм. До
патрона підходять стандартні цанги ER 11.
Трьохкулачковий патрон з синхронними кулачками (затискач 1 –
20мм, з перевернутими кулачками 20 – 50мм).
Задня бабка із литого під тиском алюмінію з обертовим центром та
коротким конусом МК 0.
54

Супорт: нижній – встановлення уздовж станини вручну, фіксація
важелем. Поворотна точка для обертання точил 6х6мм.
Обробка за допомогою верхнього скользіння (60мм, рух по „Z“)
і перехресного скользіння (40мм, рух по „Х“). Регулювання кута
верхньої каретки +/-45 градусів.
Маховики: юстуючі, з встановленням на «0». 1 ділення = 0.05мм.
1 оберт = 1мм.
Технічні дані:
230В, 50/60Гц. Відстань між центрами 150мм. Висота центрів над
направляючими 55мм. Висота над поперечними салазками 33мм. Хід
Х – 40мм, хід Z – 60мм. Сталевий різцетримач для кріплення різців 6
х 6мм. Наскрізний отвір шпинделя 8,5мм. Двохступеневий ремінний
привід з електронним регулюванням: ступінь 1 = 800 – 2,800об/хв.;
ступінь 2 = 1,500 – 5,000об/хв. Габаритні розміри близько 360 х 150 х
150мм. Вага 4.5кг. Ізоляція по 1 класу.
NO 24 150

аткове електронне регулювання
об/хв. Точна швидкість нарізання

Станок для заточки свердел BSG 220
Заточка стандартних 118˚ свердел діаметром
від 3 до 13мм.

Набір токарних різців, 6 шт. Різці
виготовлені із кобальтової швидкоріжучої
сталі. Цементовані.
Розточний, чорновий, відрізний,
чистовий, правий та лівий.
Розмір: 6 х 6 х 65мм. Для станка
FD 150/E, запакований в дерев’яну
коробку.
NO 24 524
6 шт.

Патрон. Для хвостовиків 0.5 – 6.5мм.
Максимальна швидкість 10,000 об/хв.,
промислова якість, висока точність
обертання. Хвостовик конічний В 10
х короткий МК 0. Для задньої бабки
станка FD 150/E.
NO 24 152

Широкодіапазонні цанги стандарту ER 11
(DIN 6499/B))
Висока стійкість до зношування.
Можливість зменшення до 0.5мм від
номінального діаметру (не вимагаються
проміжні розміри). Діаметр 11.5мм,
довжина 18мм. По 1шт. розмірів 2 – 2.5
– 3.2 – 4 – 5 – 6 та 7мм. Із зискною гайкою М16 х 1. Підходять для
шпинделя станка FD 150/E. Запаковані в дерев’яну коробку.
NO 24 154

7 шт.

Піддон для стружки із захистом від бризок для
FD 150/E
Виготовлений із 1.5-міліметрового сталевого листа. Порошкове
забарвлення. Скошені передні та задні краї піддона полегшують
чистку. Монтажні отвори для надійного кріплення токарного
станка FD 150/E. Довжина 400мм, ширина 165мм, висота 140мм.
Зображений станок в комплект поставки не входить.
NO 24 156

Примітка:
Станок BSG 220 простий у користуванні та дозволяє навіть
заточувати спіральні свердла по стандарту DIN, однак, слід
уважно прочитати інструкцію. Спроба використати станок
без ознайомлення з інструкцією не призведе до потрібного
результату.

Процес заточування повністю контролюється рухомою
кареткою, яка рухається вперед-назад та обертає свердло
навколо його осі, що дозволяє
Вдягання каменя
з б е р е г т и к у т з а то ч у в а н н я .
К а р е тк а о с н а щ е н а гв и н то м
плавної подачі. Для забезпечення
гострого заточування свердел
п е р е дб ач е н а та кож п р а в к а
абразивного круга.
Технічні дані:
Напруга живлення 230В, максимальна споживна потужність
85Вт. Абразивний круг із карборунду 50 х 13мм із посадочним
отвором 12.7мм. Вібропоглинаючий корпус з кріпильними
отворами. Вага 1.7кг. В комплект входить також детальна
інструкція та запасний абразивний круг. Запасні абразивні круги
див. ст.38.
NO 21 200

Адаптери для заточування тонких свердел.
Ці адаптери дозволяють
заточувати на станку BSG 220
свердла 1.5 – 3мм. По 1шт. для
діаметрів 1.5 – 1.6 – 2 – 2.4 – 2.5
– 3мм. Запаковані в дерев’яну
коробку із рухомою кришкою.
NO 21 232
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Токарний станок PD 250/E. Нове покоління з системою аксесуарів.

Для поперечного, поздовжнього та конусного заточування, нарізання різьби. Обробка
Фланець для установки свердлильно – фрезерної приставки PF 230.
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Відстань між центрами 250мм. Висота центрів над направляючими 70мм.
Висота над супортом 43мм.
Основа: із чавуна, з розширенням до основи та призменними
направляючими. Безвібраційна робота навіть на високих
швидкостях. Фланець для встановлення свердлильно-фрезерної
приставки PF 230. Закритий провідний вал.
Передня бабка: із литого під тиском алюмінію. Шпиндель на
прецизійних кулькопідшипниках (биття на валу без патрона
1/100мм), із наскрізним отвором 10.5мм. Наскрізний отвір 14мм зі
сторони патрона. З посадкою для конуса МК 2. Поворотний вимикач
автоматичної подачі провідним валом (опційно 0.05 або 0.1 м/об).
Задня бабка: із литого під тиском алюмінію. Піноль діам. 18мм,
висувна до 30мм. З міліметровою шкалою, посадкою під МК 1 та
обертовим центром.
Супорт: салазки із литого під тиском цинку. Поперечні та верхні
салазки із сталі (налаштування 60 або 45мм). Різцетримач для
різців, розміром 8 х 8мм.
Привід: малошумний спеціальний двигун постійного струму
56

з 3-ступінчастим ремінним приводом 300 – 900 – 3,000об/хв. та
додатковим електронним регулюванням швидкості, в залежності
від передавального числа ремінної передачі, 100 – 300 або 1,000
об/хв. Перемикання напрямку обертання. Головний вимикач з
функцією аварійної зупинки та захистом від повторного старту.
Патрон: високоякісний 3-х кулачковий патрон по DIN 8386
клас 1 (допуск концентричності 0.04мм). Затискач (включаючи
перевернуті кулачки) 2 – 75мм. Захисний кожух патрона, аварійна
зупинка.
Маховики: алюмінієві, юстуючі (1 ділення = 0.05 м, 1 оберт – 1мм).
Пристрій нарізання різьби: з перемикачем подачі правої та
лівої різьби для основних метричних кроків (0.5 – 0.625 – 0.7 –
0.75 – 0.8 – 1 – 1.25 – 1.5мм).
Інші технічні дані: 230В. 50/60 Гц. Габаритні розміри 560 х 270 х
170мм. Вага близько 12кг.
NO 24 002

Зроблено в Німеччині !
Набір широкодіапазонних цанг ER 20 з
затискачем: Для максимальної стійкості до
зношування при точній обробці. 2 – 10мм.

пластика.

Для високоточної обробки круглих деталей. Затискач
встановлюється замість патрона на токарному станку.
Включає 8 цанг (2 – 2.5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10мм). Запакований в
дерев’яну коробку.
NO 24 038

4 – х кулачковий патрон з незалежними
кулачками
Для затискання багатогранних
та
асиметричних
деталей.
Затискання до 80мм. діам.
патрона 75мм.
NO 24 036

Центруючий затискач. Для робіт з високою
точністю радіального обертання.
В комплект входять:
1 повідковий патрон,
2 фіксованих центри (МК 2 та
МК 1/короткий), 1 планшайба.
Запакований
в
дерев’яну
коробку
NO 24 014

Примітка:
Зображена на фото деталь в
комплект не входить !

Професійний патрон з МК 1
Для задньої бабки станка
PD 250/Е. Затискач до 10мм.
NO 24 020

Швидка заміна різців – зручно !
Для швидкої заміни
різців та юстировки
їх по висоті. З двома
затискачами
для
різців
NO 24 026

Затискач для різцетримача (окремо)

Нерухома люнета для довгомірних деталей
Зручна при розстрочці. Також
використовується,
якщо
неможливо
задіяти
задню
бабку. До діам. 40мм.
NO 24 010

Підходить для описаного вище різцетримача.
NO 24 024
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Додаткове обладнання для токарно-фрезерної комбінації з
токарним станком PD 250/Е. Зроблено в Німеччині.

Піддон для стружки із захистом від бризок для станка PD 250/E

Виготовлений із 1,5мм сталевого листа,
забарвлений порошковою фарбою. Скоси
спереду та позаду полегшують очистку.
Сталеві вставки з отворами для жорсткого
кріплення до станка. Габаритні розміри:
495 х 215 х 150мм. Показаний на ілюстрації
станок в комплект не входить.
Габаритні розміри: 550 х 230 х 175мм
NO 24 008 для PD 250/E

Ділильна головка ТА 250. Для токарного станка PD 250/E, фрезерної
приставки PF 230 та FF 230.
Дозволяє виготовляти зубчасті колеса та інші деталі кільцевої форми. З двома вбудованими
ділителями на 40 та 48, що передбачає стандартне ділення на 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16
– 20 – 24 – 40 – 48. Шпиндель головки ідентичний шпинделю станка, тому на ділильній головці
можна встановити трьохкулачковий патрон (можна придбати окремо, NO 24 034, див. нижче) та
чотирьохкулачковий патрон (NO 24 036, описаний на ст. 57). Кріплення на поперечних салазках
або на станині. Запакована в дерев’яну коробку зі зсувною кришкою. Показаний на ілюстрації
трьохкулачковий патрон в комплект не входить.
NO 24 044

Самоцентруючий 3-х кулачковий патрон
Такий патрон входить в комплект до станок PD 250/E (ст. 56). Високоякісні затискні пристосування
по DIN 8386, клас 1 (точність биття 0.04мм). Затискання з врахуванням перевернутих кулачків 2 –
75мм. Підходить для PD 250/Е та ділильної головки NO 24 044.
NO 24 034

Свердлильно – фрезерна приставка PF 230
Перетворює токарний станок PD 250/E i
PD 400 на справжні металообробні центри.

Включає в себе опорну стійку (35 х 400мм), монтажний
кронштейн для кріплення (на станинах станків PD
250/E i PD 400 вже є фланець).
Різцетримач заміняється вхідним в комплект столом
(110 х 70мм) з трьома Т-подібними пазами 12 х 6 х 5.
Токарний станок тепер виконує роль координатного
столу, з використанням поздовжньої подачі
при фрезеруванні. Фрезерна головка ідентична
встановленій на фрезерному станку FF 230 (опис див.
ст. 59).
Комплектується трьома цангами (6, 8 та 10мм).
NO 24 104
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Невеликий високоточний оброблюваний центр для
фрезерування, свердління та зенкування. Зроблено в Німеччині

Фрезерний станок FF 230
Маховик вертикальної
подачі.
Поворотна на 360˚ головка зі шкалою. Шпиндель
має шкалу глибини свердління, 1 ділення = 1мм.
Потужний двигун. Передача багатоклиновим
ремнем забезпечує великий крутний момент на
низьких обертах. Високоточний цанговий затискач
з цангами 6 – 8 – 10мм. Сталевий координатний стіл
з трьома Т-подібними пазами стандарту МІКРОМОТ
(12 х 6 х 5мм). Можливість жорсткої фіксації
фрезерної головки та шпинделя при фрезеруванні.

Багатоклиновий ремінь
забезпечує 6 швидкостей
від 280 до 2,200об/хв.

Технічні дані:
230В, 50/60 Гц, максимальна споживна потужність
140Вт. Швидкість обертання шпинделя: 280 – 550
– 870 – 1,200 – 1,500 – 2,200об/хв. Хід шпинделя
30мм. Стійка 35 х 400мм. Стіл 270 х 80мм. Хід по осі
Х – 170мм, хід по осі Y – 65мм. Основа 180 х 130мм.
Загальна висота близько 500мм. Вага близько 17кг.

Механізм тонкої
подачі (в комплект не
входить).

NO 24 108

Ступінчасті затискачі (в комплект не входять)
описані на ст.66.

Примітка:
Фрези, різці та додаткові пристосування
описані на ст. 66 – 67.

Увага:
Фрезерування без биття можливе тільки в
тому випадку, коли порожнистий шпиндель
та головка FF 230 зафіксовані. Завдяки
зручним ручкам ця фіксація на FF 230
досягається моментально.

Маховик
1 ділення = 0.05мм,
1 оберт = 1.5мм.

Координатний стіл КТ 230

Механізм тонкої подачі для PF 230 i FF 230

Як описано вище, але без опорних стійок та фрезерної головки.
Отвір для опорної стійки 34мм. Підходить для головки PF230
(закінчення фрезеної головки 35мм дає можливість обробляти
34мм).
NO 24 106

Монтується в лічені секунди.
Можливе використання як вертикальної подачі, так і механізм
тонкої подачі із заданого положення. Градуйована шкала для
виводу в нульове положення.
1 оберт маховика = 1.5мм
подачі, 1 ділення = 0.05мм.

Набір цанг для PF 230 та FF 230, 5 шт.
По 1 штуці діам. 2.4 – 3 – 3.2 – 4 та 5мм. Запаковані в дерев’яну
коробку із зсувною кришкою.
NO 24 144

NO 24 140
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Точність виконана у Німеччині. DIN 8606. Серце оброблюваного
комплексу, універсального та розширюваного.

Токарний станок PD 400

Примітка:
Додаткове обладнання та розхідний
інструмент для PD 400 див. на ст. 61/62.
Вимикач в захисному корпусі з
функцією аварійної зупинки.
Вільно обертаючий МК2
на задній бабці.
Високоточний
токарний патрон
DIN 6386 (діам. 100мм).

Включення автоматичної
подачі.

Перемикач напрямку
обертання.

Багатофункціональний
різцетримач з двома
затискачами (має регулювання
висоти з лімбом).

Маховик швидкої подачі супорту.

Відстань між центрами 400мм. Висота над направляючими 85мм. Висота над
супортом 58мм.
Для обробки сталі, латуні, алюмінію та пластика. Для
поперечного та поздовжнього точіння, точіння на конус та
нарізання різьби. Великий вибір додаткового обладнання
забезпечує також свердління, фрезерування та вибірку пазів.
Основа: із високоякісного чавуну, з розширенням в основі,
призменні направляючі. Безвібраційна робота навіть при високих
навантаженнях. На тильній стороні фланець та різьбові отвори
кріплення свердлильно-фрезерної приставки PF 230. Закритий
провідний вал.
Передняя бабка: із литого під тиском алюмінію. Шпиндель з
двома регулюючими конічними роликопідшипниками, посадка
під МК 3 зі сторони патрона. Отвір шпинделя 20.5мм. Точність на
валу без патрона 1/100мм. Поворотний перемикач автоматичної
подачі (опціонально 0.07 або 0.14 мм/об). Провідний вал з
трапецієподібною різьбою (12 х 1.5мм).
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Задняя бабка: із литого під тиском алюмінію. Піноль діам. 24мм,
висувна до 40мм. З міліметровою шкалою. Обертовий центр МК 2 та
патроном 10мм (В 12 – посадка/МК 2).
Супорт: із литого під тиском цинку. Поперечний супорт
(подача 85мм) та верхняя каретка (хід 52мм) із сталі. Поворотні
(регулювання до 45˚) верхні салазки для конусного точіння.
Багатофункціональний різцетримач з двома затискачами для
швидкої заміни та регулювання по висоті різців. Для токарних різців
10 х 10мм.
Привід: потужний конденсаторний двохшвидкісний двигун
з додатковим 3-х ступінчастим ремінним приводом. Швидкість
шпинделя на 1 ступені: 80 – 330 – 1,400об/хв. Ступінь 2: 160 – 660 –
2,800об/хв.
Патрон токарного станка: Високоякісний 3-кулачковий патрон
відповідно до DIN 6386 Клас 1 (допуск концентричності 0,04 мм).

Додаткові пристосування та розхідні інструменти до
PD 400 описані на ст. 62, 66 та 67.
Різцетримач
З двома затискачами для швидкої заміни інструмента
та налаштування на висоті. Для різців 10 х 10мм.
NO 24 415

Затискач (окремо)
Різцетримач з двома
затискачами входить в
комплект поставки.

Для різцетримача, який входить в комплект
PD 400.
NO 24 416

Чотирьохкулачковий патрон з
незалежним регулюванням
Ідеальний для затискання деталей
неправильної, асиметричної форми.
Кулачки фіксуються окремо. Центровка
виробляється вручну. Максимальний
діаметр затискання 100мм.
NO 24 410

Юстуючі маховики із алюмінію з
лімбом із сталі.

Обребрена станина із чавуну з
призменними направляючими супорта
та задньої бабки.

Самоцентруючий
чотирьохкулачковий патрон
Високоточний, самоцентруючий патрон з
затисканням до 100мм.
NO 24 408

Захищений гвинт подачі з
трапецієподібною різьбою
(12 х 1.5).

Примітка:
Токарний станок PD 400 має
версію з ЧПУ. Див. ст. 65.

Місткість 3 – 100 мм (кожен набір внутрішніх і зовнішніх ступінчастих губок). У тому
числі токарний захисний патрон з функцією безпечного вимикання.

Самоцентруючий 3-кулачковий
патрон
Кулачки не є незалежно регульованими,
тобто вони самоцентруются. Місткість 3 –
100мм (кожен набір внутрішніх і зовнішніх
ступінчастих губок). Ідентичний токарному
патрону токарного верстата PD 400.
NO 24 407

Маховики: із алюмінію, юстуючі, з лімбом та встановленням на 0. Для поперечного
супорту та верхньої каретки: 1 ділення = 0.025мм, 1 оберт = 1мм. Для задньої бабки
та провідного валу: 1 ділення = 0.05мм, 1 оберт = 1.5мм.
Механізм швидкої подачі: за допомогою зубчастої рейки.
Пристрій нарізання різьби: права та ліва різьба. Вбудована коробка передач
забезпечує 19 кроків метричної різьби: 0.2 – 0.25 – 0.3 – 0.35 – 0.4 – 0.45 – 0.5 – 0.6 –
0.7 – 0.75 – 0.8 – 0.9 – 1 – 1.25 – 1.5 – 1.75 – 2 – 2.5 – 3мм. Також для дюймових ниток
від 10 – 48TPI.

Планшайба з затискачами

Інші технічні дані:
230В. 50/60Гц. Габаритні розміри 900 х 400 х 300мм. Максимальна споживана
потужність двигуна 870Вт, потужність на валу 550Вт. Швидкість 1,400/2,800об/хв.
NO 24 400

Встановлюється на штатне місце патрона.
Для затискання великих та асиметричних
деталей. Діаметр 125мм, 2 Т-подібних
пази. Затискачі поставляються в комплекті.
NO 24 412
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Додаткове обладнання для PD 400.
Точіння та фрезерування.

Нерухома люнета для PD 400
Піддон із захистом від бризок для токарного станка PD 400
Виготовлений із 1.25мм сталевого листа, пофарбований порошковою фарбою.
Скоси спереду та позаду полегшують очистку. Сталеві вставки з отворами для
жорсткого кріплення до станка PD 400. Габаритні розміри: 800 х 270 х 290мм.
Показаний на ілюстрації станок в комплект не входить.
NO 24 402

Використовується зі станком PD 400 при
обробці довгомірних предметів. Кріпиться
на направляяючі. Використовується,
якщо неможливо задіяти заднюю бабку.
Максимальний діаметр 50мм.
NO 24 404

Цанговий патрон з цангами для PD 400
Для обробки круглих деталей з великою
точністю. В комплект входять 9 цанг (2 – 3 –
4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14мм). Осьове биття
не більше 0,02мм, з точністю більшою, ніж
у звичайного патрона. Комплектується 1
заготовкою цанги для розсвердлення до
потрібного діаметру, цанговим патроном та
кріпильними пристосуваннями. Запакований в
дерев’яну коробку.
NO 24 419

комплект

Рухома люнета для PD 400
Кріпиться на супорт станка. Незамінна
при точінні довгомірних та тонких деталей.
Максимальний діаметр 50мм.
NO 24 406

Свердлильно-фрезерна приставка PF 230 для
токарного верстата PD 400
Ця конструкція фрезерної/свердлильної головки ідентична нашому FF 230. Для
монтажу на PD 400. Для технічних деталей PF 230 подивіться опис на сторінках 58/59.
NO 24 104
Двохсторонній центруючий затискач
для PD 400
Для високоточної обробки. Комплектується
двома нерухомими центрами (МК2/ МК3).
Планшайба з отвором 30мм, 3 затискачі,
перехідні втулки 30/20мм та 30/15мм.
Направляючий штифт входить в паз.
Оброблювана деталь кріпиться в центральний
отвір. Застосовується для довгомірних та
тонких заготовок.
NO 24 414

Свердлильний патрон (10мм).
З адаптером для PF 230, FF 230,
FF 500/BL.
Промислової якості. Комплектується ключем.
Хвостовик 10мм затискається в 10мм цангу.

NO 24 110
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Фрезерувальний станок FF 500/BL
З безщітковим прямим приводом. Виготовлено в Німеччині.
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Попередній вибір змінної швидкості від 200 до
4,000об/хв при високій точності (точність 0,05мм).
Цифрова індикація швидкості.
Управління положенням ротора і швидкість датчиків
забезпечує високий обертовий момент для великих
фрез на малих швидкостях. Суцільна опорна стійка з
направляючими «ластівчиний хвіст». Фрезерна головка
може повертатися вліво і вправо на 90° (з градацією). У
шпинделі є додаткова втулка, призначена для монтування
адаптера тонкої подачі (див. нижче). Затиск ання
інструмента здійснюється широкодіапазонними цангами
типу ER 20 (DIN 6499-B), які входять в комплект (по 1шт.
6 – 8 – 10 і 12мм). Регулювання висоти фрезерної головки
за допомогою ручної шестерні. Стійкий фрезерувальний
координатний стіл з трьома стандандартними Т-подібними
пазами MIKPOMOT (12 х 6 х 5мм). Всі 3 сторони маховика з
градуйованою шкалою (1 Об. = 2мм).
Технічні дані:
230В. 400Вт. 50/60Гц. Швидкість обертання шпинделя 200
– 4,000 оборотів в хвилину. Зів 125мм. Хід шпинделя 30мм.
Опорна стійка 120 х 100 х 430мм. Стіл 400 х 125мм. Хід по
осі Z 220 мм, по осі Х 310 мм, по осі Y 100мм. Розміри: висота
750мм, ширина 550мм, глибина 550мм. Вага прибл. 47кг.
NO 24 350

Під час
фрезерування
шпиндель може
бути затиснутий
Т-подібним
гвинтом.

Широкодіапазонні цанги стандарту ER20 (DIN
6499-B)
Для фрезерного станка FF 500/BL. Підходять тільки для
старших версій PF 400 (з серійного номера 401-10910) і для
FF 500 (з серійного номера 5648). Висока концентраціяі
точність повторення. Можуть бути зменшені до 0.5мм
менше їх номінального діаметра (проміжних розмірів не
потрібно). Діаметр 21мм, довжина 31.5мм. По 1 шт. 2.5 – 3 –
3.5 – 4 і 5мм. Поставляється в дерев‘яній коробці з висувною
кришкою.
NO 24 253

Механізм тонкої подачі для FF 500/BL

Примітка:
Затискні кулачки, фреза і заготовка
в комплект не входять.
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Легко встановлюється. Подача здійснюється
маховиком через муфту. Маховик
юстується та має лімб 1
ділення = 0.05мм.

Примітка: Фрезерний
станок FF 500/BL також
доступний у версії з ЧПУ
(див. стор 65).

Автоматична універсальна осьова подача AV/E
Для рівномірного фрезерування. Перемикається на
ручне керування.
Для осі Х фрезерний верстат FF 500/BL, попередник складного столу
KT 400 і фрезерний верстат FF 400. Спеціальний двигун постійного струму з
регулюванням швидкості. Ручний привід з функцією вільного ходу і два рівні
швидкості: Стадія 1 для звичайної обробки (20 - 75 мм / хв). Етап 2: для обробки
на більш високій швидкості або швидкого регулювання осі X (90 – 260мм/хв).
Простий монтаж: встановлений на поперечному столі двома гвинтами.
Технічні дані:
230В. 100Вт. 50/60Гц. Швидкість шпинделя 10 – 130об/хв. Розміри: Висота 120,
Ширина 170, Довжина 210мм. Вага 3,5кг. Відноситься до класу 1.

NO 24 254

NO 24 326
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Піддон з захистом від бризг для фрезерних
станків PROXXON

Виготовлений із 1.5мм сталевого листа,
пофарбованого порошковою фарбою.
Сталеві вставки з отворами для жорсткого
кріплення на робочому столі. Габаритні
розміри 700 х 420 х 40мм.
NO 24 322
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Цифровий індикатор положення для фрезерного станка
FF 500/BL та інших токарних та фрезерних станків.

Цифровий індикатор
положення DA 3.1
Великий багатофункціональний дисплей,
3 лінійки з сенсором кожна та необхідним
комплектом для кріплення.
Зручно для повторюваних операцій: можна
встановити як початкову точку, так і проміжну.
Найбільш важливі цифрові функції системи:
- Підрахунок та індикація положення центру
- Основні арифметичні операції
- Позиціонування отворів на будь-яких прямих або
кривих лініях
- Фрезерування криволінійних поверхонь
- Фрезерування радіусів на різновисоких
поверхнях.
Технічні дані:
Цифровий дисплей 265 х 182 х 48мм, 110 – 230В,
50/60Гц. Лінійки для відстаней: вертикальна (вісь Z)
220мм, поздовжня (вісь X) 300мм, поперечна (вісь Y)
100мм. Кабелі підключення до дисплею в металевій
оболонці, довжиною 200см.
NO 24 323

Адаптер МІКРОМОТ
Для кріплення всіх високошвидкісних бормашин МІКРОМОТ
на фрезерні станки FF 500/BL та FF 500/BL-CNC. Стандартна фрезерна головка змінюється
на адаптер всього за кілька кроків. Адаптер призначений для шийок 20мм, тобто всіх
машин серії МІКРОМОТ 60, високоточної бормашина FBS 240/E та бормашини для важких
робіт IBS/Е. Зручний для проведення фрезерних операцій на дрібних деталях з високою
швидкістю (наприклад, фрезерування друкованих плат) та мікросвердління. Кріпильні
гвинти входять в комплект.

NO 24 346

Ділильна головка UT 400
Дозволяє виготовляти зубчасті колеса та інші кільцеві форми.
Може кріпитись горизонтально та вертикально. Спеціальна передача дозволяє
виробляти ділення до 100. В комплекті 4 ділильних диски: 27/42, 33/40, 34/39, 36/38.
Використовується для кулачків, зубчастих коліс і т.д. Планшайба в комплект не
входить.
Посадка патрона ідентична шпинделю. З Т-подібними канавками стандарту
МІКРОМОТ (12 х 6 х 5мм). Запакована в дерев’яну коробку із зсувною кришкою.
NO 24 421

Примітка:
Роздільний стіл UT 400 також доступний у версії CNC (модель UT 400/CNC, NO 24 423).
Детальний опис ви знайдете в спеціальній брошурі для продуктів CNXX PROXXON,
які ви можете замовити під NO 95 158 (німецькою) або NO 95 372 (англійською). Або
просто перегляньте наш веб-сайт за адресою www.proxxon.com.
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Системи ЧПУ, Зроблено в Німеччині. Висока точність
повторення!

Фрезерний станок FF 500/BL-CNC
Включає контролер CNC та зручне програмне забезпечення (працює під
керуванням WINDOWS® з інтерфейсом RS 232).
Кулько-гвинтова пара встановлена на 2 кулькопідшипниках по всіх
трьох осях, 3 потужних крокових двигуни. Хід по осі X близько 290мм,
по осі Y близько 100мм, по осі Z близько 200мм. В іншому по технічних
характеристиках станок ідентичний фрезерному станку FF 500 (див. ст. 63).
NO 24 360

Фрезерний станок FF 500/BL з підготовкою для
ЧПУ

Як описано вище, але без диспетчера і без програмного забезпечення.
Підключення до диспетчера за допомогою трьох стандартних роз‘ємів (SUB-D
9POL).
NO 24 364
Примітка:
Крокові затискачі, фреза і робоча частина в комплект не входять.

Примітка:
Детальний опис версій ЧПУ токарного станка PD 400/CNC та фрезерного
станка FF 500/BL-CNC приведеного в окремому буклеті. Його можна
замовляти під NO 95 158(німецька мова) або № 95 372 (англійська мова), а
також ознайомитись на нашому сайті www.proxxon.com.

Токарний станок PD 400 з ЧПУ
Цей станок також поставляється з
контролером ЧПУ та зручним програмним
забезпеченням під OC WINDOWS®.
Привід осей за допомогою двох крокових
двигунів через кулько-гвинтові пари. В іншому
технічні характеристики ідентичні токарному
станку PD 400 (див. ст. 60 – 61).
NO 24 500

Примітка:
Детальний опис представленого тут
інструменту на ст. 52 каталога !

Мікрофрезерний станок MF 70
підготовлений під ЧПУ
Буде цікавий тим, у кого вже є модуль управління
або його передбачається купити у іншого виробника.
З кроковими двигунами по осях X (поперечна), Y
(поздовжня) та Z (вертикальна).

Можна придбати окремо: Координатний стіл
КТ 70 підготовлений під ЧПУ
З двома кроковими двигунами по осях X (поперечній) та Y (поздовжній).
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Додаткове обладнання та розхідні інструменти для токар
Практично все запаковано в дерев’яні коробки, з гніздами для кожного
предмету. Повний порядок в роботі !
Пристосування для обробки внутрішніх та зовнішніх сфер.
Встановлюється на поперечному слайсі на місці тримача інструменту. Для виготовлення
опуклих і увігнутих форм, для повороту радіуса або 3/4 сфери з радіусом макс. 32мм.
Регульований по висоті тримач
для інструментів (наконечник для
свердлильного інструменту, що регулюється
від 30 до 45мм над поперечним ковзанням)
для використання з токарними верстатами
покоління FD 150/E, PD 250/E, PD 400 і
старшими. Розміри: опорна плита 67 х 50мм,
висота 55мм. У тому числі оздоблювальний
різак 8 х 8 х 80мм.
У дерев‘яному ящику із ковзною кришкою.

NO 24 062

Пристосування для кріплення
бормашини на токарному станку

Із сталі. Отвір 20мм для шийок
бормашин системи МІКРОМОТ. Для
зручного та швидкого затискання
бормашин, наприклад IBS/E або LBS/E в
різцетримач. Хвостовик 8 х 10мм. Загальна
довжина 65мм.
NO 24 098

Фрезеровані сталеві лещата.
Ідеально прямокутні. Кріплення для
встановлення в пази стандарту МІКРОМОТ
(12 х 6 х 5мм) в комплекті. Запаковані в
дерев’яну коробку із зсувною кришкою.

PM 40

Сталеві фрезеровані ступінчасті
затискачі

2 ступінчасті блоки, 2 затискачі.
Для кріплення в Т-подібні пази стандарту
МІКРОМОТ (12 х 6 х 5мм). В дерев’яній
коробці із зсувною кришкою.
Для деталей, товщиною до 20мм
NO 24 256
Для деталей, товщиною до 35мм
NO 24 257

Пристосування для нарізання
зовнішньої різьби

Для різьби М 3 – 4 – 5 – 6 – 8 та 10.
З оправкою діам. 10мм для кріплення в
свердлильний патрон задньої бабки
токарного. При нарізанні різьби оправку
тримають рукою. В дерев’яній коробці із
висувною кришкою.
NO 24 082

Призменні затискачі

Набір паралельних підкладок (14шт.)

Для фіксації різноманітних заготовок.
Із загартованої сталі, шліфовані.
Внутрішній кут 90˚. Розміри 50 х 30 х 30мм.
Міцні скоби з гвинтами надійно фіксують
заготовку. В дерев’яній коробці із зсувною
кришкою.

Зашліфовані попарно.
Для налаштування та встановлення
деталей (заготовок) на свердлильних,
токарних та фрезерних станках.
Виготовлені із високолегованої
загартованої сталі (58 – 62 HRC)
зашліфовані попарно. Точність паралелі
0.02мм. По 2 штуки 8 х 10, 15, 20, 25, 30, 35
та 40мм. Довжина 100мм.
Запаковані в дерев’яну коробку.
NO 24 266

Губки 46мм. Затискання до 34мм. Загальна
довжина 70мм.
NO 24 260

PM 60

Губки 60мм. Затискання до 42мм. Загальна
довжина 100мм.
NO 24 255
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NO 24 262

2 шт.

них станків FD 150/E, PD 230/E, PD 250/E, PD 400, FF 230 ma FF 500/BL.
Циліндричні торцеві фрези
(2 – 5мм)
По 1 шт. діаметром 2, 3, 4
та 5мм. Хвостовик 6мм.
Двозахідна, відповідає
промисловому стандарту
DIN 327, із швидкоріжучої
сталі-Co5. Запаковані
в дерев’яну коробку із
висувною кришкою.
NO 24 610

Токарні різці виготовлені із
кобальтової швидкоріжучої
сталі, цементовані.

Набір із 5 штук.
Чорновий, відрізний, чистовий, правий,
лівий. Запаковані в дерев’яну коробку із
висувною кришкою.



Циліндричні торцеві фрези
(6 – 10мм)
По 1 шт. діаметром
6, 7, 8 та 10мм.
Хвостовики 6 – 10мм.
Чотирьохзахідна,
відповідає
промисловому
стандарту DIN 844, із
швидкоріжучої сталіCo5. Запаковані в дерев’яну коробку із
висувною кришкою.
NO 24 620

Центровочні
свердла, 3 шт.
Швидкоріжуча сталь,
DIN 333 (тип А) 60˚. По
1 шт. розмірів 2 – 2.5 –
3.15мм
NO 24 630

Комплект різців із змінними
твердосплавними накладками для
PD 230/E, PD 250/E та PD 400

8 х 8 х 80мм (для PD 230/E та PD 250/E)
NO 24 530
10 х 10 х 80мм (для PD 400)
NO 24 550

Набір різців для нарізання різьби
(3 шт.)
Для зовнішньої різьби (кут 60˚, метрична),
для внутрішньої різьби, розточна.
Запаковані в дерев’яну коробку із
висувною кришкою.





Три тримачі (довжина 90мм):
 = чорновий
 = прохідний
 = розточний, для отворів до 12мм.
Три вольфрамових накладки з кутом 55˚.
Фіксуючий гвинт та ключ зірочка NO 8
входять в комплект.
8 х 8мм (для PD 230/E та PD 250/E)
NO 24 555
10 х 10мм (для PD 400)
NO 24 556
Вольфрамові змінні накладки
Для описаних вище різців.
NO 24 557 набір із 10 штук.

Універсальний набір різців із
швидкоріжучої сталі

Набір для позиціонування деталей.

З двома полірувальними хвостовиками.
Для позиціонування деталі. Розмір 6 х 6 х
50мм для звичайних робіт та 6 х 5 х 75мм
для поглиблень. Запаковані в дерев’яну
коробку із висувною кришкою.
NO 24 434

Різцетримач відрізного різця та
різець.
Використовуються на
токарному станку PD 400
для відрізання та різання
пазів. Різець (12 х 3 х
85мм) із кобальтовмісної
швидкоріжучої сталі.

8 х 8 х 80мм (для PD 230/E та PD 250/E)
NO 24 540
10 х 10 х 80мм (для PD 400)
NO 24 552

Різьбовий-метричний 60˚, дюймовий 55˚.
По одному розточному різці 1.3 – 2.65 –
4мм. Діаметр 6мм. Довжина 95мм. Різці
вставляються в прикладений адаптер та
затискаються в різцетримач станка PD
230/E, PD 250/E або PD 400. Запаковані в
дерев’яну коробку із висувною кришкою.
NO 24 520

Різці для токарного станка FD 150/Е.
Виготовлені із кобальтової швидкоріжучої сталі, цементовані.
Комплект із 6 шт.
Розточний, чорновий, відрізний, чистовий, правий
та лівий. Розмір: 6 х 6х 65мм. Для станка FD 150/E.
Запаковані в дерев’яну коробку із висувною кришкою.

NO 24 417

Відрізний різець (окремо)
Із описанного вище комплекту №24 417.
NO 24 554

NO 24 524

6 шт
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Свердлильно-фрезерна станина BFB 2000, координатний стіл КТ 150,
фрезерна головка BFW 40/Е: повноцінний оброблюваний центр !

Свердлильно-фрезерна головка BFW 40/Е. Регулювання швидкості від 900 до 6,000об/хв.
Шпиндель встановлений на 3 кулькопідшипниках без
редуктора.
Корпус із литого під тиском алюмінію, з елементами із
посиленого скловолокном нейлону, діаметр шийки 43мм
(Євростандарт). Великий, зручний вимикач з функцією
аварійного відключення. Таблиця швидкостей свердління та
фрезерування різноманітних матеріалів.
Технічні данні: Блок живлення з вхідною напругою 230В,
вторинна напруга 40В
постійного струму.

Примітка:
Робоча напруга двигуна 40В (від джерела живлення),
що дозволяє забезпечити великий момент навіть
на найменших швидкостях (координатний стіл,
станина та ступінчасті затискачі в комплект
поставки не входять).

Максимальна споживана
потужність 250Вт.
Електронне безступеневе
регулювання швидкості
шпинделя від 900 до
6, 000об/хв.
Вага 4,2кг. Комплектується
трьохпелюстковими цангами 2.35 – 3 – 3.2 – 4 – 5 – 6мм та двома
ключами.
NO 20 165

Координатний стіл КТ 150 із литого
під тиском алюмінію
З високоточними фрезерованими пазами «ластівчин хвіст».
Підходить для металообробки.
Для фасонного фрезерування, фрезерування пазів в сталі,
кольорових металах, пластику та дереві. Обидві салазки зі
стопорним гвинтом.
Салазки
мають
регулювання для
усунення люфту. Подача
з ді й сн ю єть ся д во м а
юстуючими маховиками
з лімбом (1 оберт = 2мм,
1 ділення = 0.05мм).
Фрезерований стіл з
трьома Т-подібними
пазами стандарту МІКРОМОТ (12 х 6 х 5мм). В основі є кріпильні
отвори, кріпильні гвинти в комплекті. Зручний при роботі
затискний гвинт. Стіл 200 х 200мм. Максимальний хід 150 х
150мм. Загальна висота 75мм. Вага 4.9кг. Ступінчасті затискачі,
показані на ілюстрації, в комплект не входять.
NO 20 150
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Опис BFB 2000
ст. 69.

Жорстка конструкція із литого під тиском алюмінію,
з фрезерованими направляючими.
Сверлильно-фрезерна станина BFB 2000.
Для кріплення стандартних бормашин з шийкою 43мм.
Зі шкалою

Тонка подача
головки
вмикається
поворотом
ричага.

Горизонтальне
використання

Головка
повертається на
90°

Наприклад, для
фрезерування пазів

юстирування точної
подачі.

Поворотна на 90° головка зручна для виконання таких операцій, як:
свердління і фрезерування під кутом, фрезерування без використання
спеціальних фрез.
Ричаг тонкої подачі забезпечує точну подачу при фрезеруванні. Рейкова
передача дозволяє свердлити без зусиль. Опорна стійка діаметром
45мм, висотою 500мм. Виліт близько 140мм. Хід 65мм. Цільний
фрезерований стіл 200 х 200мм з двома канавками стандарту МІКРОМОТ
(12х6х5мм). Всі бормашини зі стандартним діаметром шийки 43мм
можуть бути встановлені на станину. Вага близько 6,5кг.

фрезеровані
направляючі
«ластівчиний хвіст»
з регулюванням.

ричаг
тонкої
подачі.

NO 20 000

Примітка:
Наші дизайнери надають перевагу литому під тиском алюмінію.
Сучасний, нержавіючий і статично твердий матеріал.
Направляючі обробляються на наших сучасних станках з ЧПУ
(фрезерних, токарних, стрічкових). Надвисока точність !

Опис струбцин PRIMUS 75 та PRIMUS 100
на стор.48 – 49 каталога.

легко читабельна
шкала глибини.

Жорсткий
фрезерований стіл з
двома Т-образними
канавками МІКРОМОТ
(12 х 6 х 5мм).
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Акумуляторні моделі

Ручний електроінструмент 230В

2
6 – 15
32

Ручний електроінструмент безпечної
напруги 12В і трансформатори

16 – 21
32

Приспособи для ручного
електроінструмента (свердлильні стійки,
гнучкі вали і т.п.)

20
22 – 23

Розхідний інструмент промислової та
стоматологічної якості

24 – 29

Інший інструмент для тонких робіт

30 – 31

Легкі та середні настільні станки і
відповідні розхідні інструменти

33 – 53

Токарні і фрезерні станки та аксесуари
до них

54 – 67

Фрезерна головка з шийкою 43мм

68

Приспособа для ручних бормашин
з шийкою 43мм
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Література для моделістів
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Для ручних інструментів
PROXXON INDUSTRIAL
доступний окремий каталог
на 38 сторінок. Ви можете
замовити його безкоштовно
у представника.

У зв’язку з постійним вдосконаленням продукції, ми залишаємо за собою право на внесення конструктивних змін без попереднього повідомлення.
Ми не беремо на себе відповідальність за можливі помилки, опечатки, неточності в описі чи перекладі.

Steinicke, Wittlich

Якість, яку можна побачити і відчути. Зроблено для
прихильників техніки.
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