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Forma és felület - Ha csak a legjobb az elfogadható

Ű

FEIN Grit GX 75 2H Szalagcsiszoló alapgép
+ AJÁNDÉK 5 db csiszolószalag

Modulárisan bővíthető, nagyteljesítményű szalagcsiszoló a kisipar számára és kis
szériák gyártásához, a rozsdamentes acél megmunkálásához optimális
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``

2 fokozat, 75 mm-es szalagszélesség
Kiegészítő modulokkal bővíthető
A fémek és a rozsdamentes acél megmunkálásához optimálisan beállított, 1500/
perces és 3000/perces fordulatszámok
Állítható magasságú csiszolóasztal egyenes síkcsiszoláshoz
Levehető forgácsgyűjtő
Csatlakoztatási lehetőség külső elszívókészülék számára
A munkamagasság személyre szabott beállítása
Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer
Erős, háromfázisú váltakozó áramú motor
Vibrációmentes

+ AJÁNDÉK 5 db csiszolószalag
Hogy ne kelljen rögtön erre is költenie, a gép mellé ajándékba adunk 5 db csiszoló
szalagot, amíg a készletünk tart. Az elérhető szalagokról érdeklődjön szaktanácsadó
kollégáinknál! A szalagok mérete 75X2000 mm.

Csz.: FE79013200403

A Grit GX 75 2H szalagos csiszolót azoknak ajánljuk, akik a sorjázási feladataikat
gyorsan, hatékonyan és egyenletes minőségben szeretnék elvégezni. A gép tetején
lévő nyitható nyílás kisebb síkcsiszolási feladatokra is alkalmassá teszi a készüléket.
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Műszaki paraméterek
Névleges teljesítmény:
Üresjárati fordulatszám:
Szalagméret: 		
Tömeg:

A helytakarékosság bajnoka

``

Kompakt szalagcsiszoló

``

FEIN Grit GKS (3kW)
+ AJÁNDÉK 5 db csiszolószalag

``

``
``
``

1,5 / 2 kW
1 500/3 000 1/p
75 x 2 000 mm
75 kg

Kedvezményes csomag ár:
Nettó

355.000 Ft +ÁFA

Igazán gazdaságosan beszerezhető optimális ár-érték arány mellett.
2/3-dal kisebb helyigény a hagyományos gépekkel összehasonlítva, a minimalista
tervezési koncepciónak hála.
Azonnal használható. Nincs szükség felépítésre vagy szerelésre.
Rövid felszerelési idő – a csiszolószalagok gyorsan kicserélhetők.
Az ellenőrzött szikraképződés maximálisan biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
Erőteljes motor a nagy lehordási teljesítményhez.

Kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz. A
gazdaságos megoldás a műhely számára.

Csz.: FE79050300403

Vannak üzemek, ahol a felhalmozott alapanyag
miatt az elhelyezhető gépek felhasználása
limitált. Ha úgy érzi, hogy egy szalagos sorjázó
gép az ön üzemében biztosan nem fér el, akkor a
Grit GKS gépet oda találták ki.

Műszaki paraméterek
Névleges teljesítmény:
Üresjárati fordulatszám:
Szalagméret:
Tömeg:

www.atlanti-szerszam.hu

4 kW
3 000 1/perc
75 x 2 000 mm
50 kg

Kedvezményes csomag ár:
Nettó

232.000 Ft +ÁFA

Őszi szerszámgép akció | 2018

ÁT

TÓ
HA

AJ

ÁN

T
LA

Alapgép és áthatáscsiszoló modul

FEIN Grit GX 75 2H + Grit GXR áthatás
csiszoló modul + Ajándék
Áthatás csiszoló modul csövek, idomdarabok és síkfelületek hajszálpontos
lecsiszolásához.
``

Idomdarabok és csövek pontos kicsiszolására, 16 - 75 mm közötti átmérőkhöz.

``

Kontaktgörgők minden szokásos méretben szállíthatók

``

Rendelhető hosszállító sorozatgyártáshoz

``

beépített mélységállító

``

A GX 75 (2H) és GI 75 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható

``

Egyedi szögbeállítás akár 90°-ig

+ AJÁNDÉK 5 db 3M Cubitron II csiszolószalag

5X

A tökéletes megmunkáláshoz ajándékba adunk 5 db Cubitron II csiszolószalagot.
Ezek a szalagok mind szénacélon, mind rozsdamentes acélon kiválóan működnek. Új
szintre emelik a géppel a termelékenységet mindenféle megalkuvás nélkül. A kiváló
minőség és az erő tökéletes kombinációja a 3M 984F Cubitron II szalagja. Mindezt a lehető
legcsekélyebb visszaégés és elszíneződés mellett. A szalag mérete 75X2250 mm.

Csz.: FE79013200403 + FE79013200403
A Grit GX 75 2H alapgép a GXR modullal alkalmassá válik a henger keresztmetszetű
profilok tökéletes illesztésére. Legyen szó szálcsiszolt rozsdamentes korlátokról,
vizes környezetben alkalmazott bútorokról, vagy kerékpár vázakról, ebben az
eszközben nem fog csalódni a gyártás során. A 2 hajtási sebességnek köszönhetően,
mind szénacél, mind rozsdamentes alapanyagokat meg tud munkálni vele.

Műszaki paraméterek
Névleges teljesítmény:
Üresjárati fordulatszám:
Szalagméret: 		
Tömeg:

1,5 / 2 kW
1 500/3 000 1/p
75 x 2 000 mm
75 kg

Kedvezményes csomag ár:
Nettó

690.800 Ft +ÁFA

A FEIN története az elektromos szerszámok története.
1867-ben Wilhelm Emil Fein vállalatot alapított fizikai és elektromos berendezések gyártására. Ezen a vállalaton belül találta fel fia, Emil Fein nem
egészen 30 évvel később 1895-ben az első elektromos kézi fúrógépet. Ezzel a találmánnyal alapozta meg azoknak a nagy megbízhatóságú elektromos
szerszámoknak a történetét, amelyeket a FEIN a mai napig a németországi telephelyén gyárt, és amelyeknek köszönhetően a nagy múltú sváb vállalkozást
az iparban és a kisiparban az egész világon tisztelik.
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Alapgép és hengerpalást csiszoló modul

FEIN Grit GX 75 2H + Grit GXC hengerpalást
csiszoló modul + Csiszolószalag csomag
Hengerpalást csiszoló modul a tökéletes felületekért fém, rozsdamentes acél és köracél
megmunkálása során.
``

Egyedileg beállítható automatikus előtolás

``

Nagy munkasebesség, maximális felületminőség

``

10 - 100 mm átmérőjű csövek és köracélok csiszolására

``

A GX 75 (2H) és GI 75 (2H) szalagcsiszolókkal kombinálható

``

Nedvescsiszolás GXW-hez kapcsolva lehetséges

+ AJÁNDÉK

csiszolószalag csomag

1 db 75X2000 3M 947A Cubitron II 80+ szalag: Ezzel a szalaggal egyenletes felület
alakítható ki a hengerek felületén. Eltűnteti a kisebb hibákat, csövek esetén a beszívódásból
adódó egyenetlenségeket.
1 db 75X2000 3M 947A Cubitron II 120+ szalag: Ezzel a szalaggal már remek szálcsiszolt
felület érhető el.
1 db 75X2000 3M DF-BL A MED felületkezelő Scotch-Brite szalag: Ezzel az anyaggal a
finiselés végezhető el. Eltűntet minden felületi sorját, kialakítva a végső szálcsiszolt
felületet. Erre szokták azt mondani, hogy a legtetszetősebb „újlenyomat mentes” acél
felület.

Csz.: FE79013200403 + FE79012300443

A hengerpalást csiszolás, vagy ismertebb nevén a csőcsiszolás minden olyan
helyzetben előkerül, ahol a hengerprofilok felületét kell egyenletesen megmunkálni.
Legyen szó szerkezetlakatos munkákról, vagy dizájn bútorok előállításáról, ez a gép
nélkülözhetetlen a minőségi gyártáshoz.

Műszaki paraméterek
Névleges teljesítmény:
Üresjárati fordulatszám:
Szalagméret: 		
Tömeg:

www.atlanti-szerszam.hu

1,5 / 2 kW
1 500/3 000 1/p
75 x 2 000 mm
75 kg

Kedvezményes csomag ár:
Nettó

695.300 Ft +ÁFA
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Hogy a sík ne csak sima legyen...

FEIN Grit GILS Síkcsiszoló gép (teljes szett)
+ Ajándék szalagsor
Síkcsiszoló gép zártszelvények, idomdarabok és sík felületek tökéletes hosszanti
csiszolásához automatikus üzemmódban.
Gyakori probléma a megmunkálás során, hogy a gyártásban dolgozók a sima és a sík
fogalmát összemossák. Pedig egy sík felület nem törvényszerűen sima és egy sima
felület sem feltétlenül sík. Sarokcsiszolóval sík felületeket kialakítani– különösen, ha
nagy felületekről van szó – szinte lehetetlen. Ezeknek a feladatoknak a megoldásához
célgépre van szükség. A Grit GILS erre kínál megoldást. Elsősorban zártszelvények síkba
csiszolásához ajánljuk 100X100 mm-es méretig. Mind az előtolás sebessége, mind a
szalag sebessége szabályozható, így egy nagyszerű géphez juthat, akár szénacélt, akár
rozsdamentes alapanyagot szeretne megmunkálni. A végső felület lehet akár szálcsiszolt,
selyem fényű, vagy tükrösített.
Hogy ne kelljen bajlódnia az összeállítással, mi összeraktuk önnek a teljes rendszert,
ami a következőket tartalmazza:
``

1 db Grit GI 150 2H szalagos csiszoló gép

``

1 db Grit GIL síkcsiszoló modul

Csz.: FE79023500403

``

1 db Grit GIB stabil láb

+ AJÁNDÉK a géphez tartozó szalagsor

Műszaki paraméterek
Névleges teljesítményfelvétel:
Idomdarabok max. méretei:
Szalagméret: 		
Tömeg:

•
•
•

1 db 150X2000 3M 947A Cubitron II 80+ szalag
1 db 150X2000 3M 947A Cubitron II 120+ szalag
1 db 150X2000 3M DF-BL A MED felületkezelő Scotch-Brite szalag
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Kedvezményes szett ár:

Nettó

1.564.700 Ft +ÁFA

Selco 1979-ben alapították, főként hegesztőgépek gyártására. Mára az európai
hegesztőgépgyártók egyik meghatározó alakja, köszönhetően az olaszországi
gyártásnak és a kiterjedt értékesítői/szervíz hálózatnak.

HEGESZTÉSTECHNIKA

Z
ZS

2,6 - 3,1 kW
100 x 100 mm
150 x 2 000 mm
206 kg

JA

-23%

Kompakt és megbízható hegesztőgép

SELCO Quasar 150 Hegesztőgép
+ Ajándék Selco hegesztőpajzs
``

kicsi, kompakt gép (mindössze 4,1kg)

``

1 fázis, 230V

``

egyszerű kezelhetőség

``

SELCO 3. generációs inverter technológia

``

MMA és TIG DC LIFT hegesztéshez (szénacél,
rozsdamentes acél és öntöttvas anyagokhoz)

``

Áramerősség: 5-150 A (TIG 150A 30%)

Eredeti ár: 157.300 Ft + Áfa
Kedvezményest ár:

Csz.: SEL 55 12 005

Nettó

+ AJÁNDÉK SELCO Hegesztőpajzs
A Selco prémium minőségű hegesztőpajzs high
tech könnyű váz biztosításával kiválóan véd a hővel,
a szikrával és a fröcsköléssel szemben.

121.500 Ft +ÁFA

KEDVEZMÉNYES TARTOZÉK SZETT - Quasar 150
Hegesztő kézipajzs
73.10.025 01

Tisztítókefe
Salakoló kalapács, elektróda fogó 3m kábellel
Test kábel 2m

www.atlanti-szerszam.hu

Nettó:

14.850 Ft
(+ÁFA)
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U

V
NI

ER

ZÁ

LI

S

Az üzem kedvence akire mindenki számíthat

-30%

MEP SHARK 281 CCS - Szalagos fűrészgép
+ AJÁNDÉK 5 db Honsberg Spectra fűrész szalag

A Shark széria legkisebb tagja, azonban a széria többi típusához hasonlóan rendelkezik a
merev nagyszilárdságú acélöntvény keret és satu nyújtotta előnyökkel.
Kerettől különálló elektromos

``

kapcsolószekrény
``

IP55 védelmi fokú markolat

``

Satu gyorsszáras rögzítési lehetőséggel

``

Mérőműszer a szalagfeszesség
beállításához

``

Drótkefe a szalagtisztításhoz

``

Visszahúzó rugó a fej könnyű
emeléséhez

+ AJÁNDÉK 5 db Honsberg Spectra szalag
A Honsberg a világ vezető fűrésszalag gyártó márkája amely 1798 óta képviseli a
német precizitást és magas minőséget. A szalagokat Magyarországra érkezésük után
végtelenítő üzemünkben az Ön igényeinek megfelelő méretre vágjuk majd végtelenítjük,
így biztosítva a legmagasabb minőséget, legjobb árat és leggyorsabb kiszolgálást.
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A Shark 281 CCS kézi működtetésű egy
irányba állítható (0-60o) szalagos fűrészgép
mely
alkalmas
rúdanyagok
és
profilok
vágására egyaránt. A CCS (cut control system –
keretsüllyedés szabályozás)-nek köszönhetően
a gép képes kezelő nélkül végrehajtani a vágást.
Ez esetben egy hidraulikus fékkel szabályozhatjuk
a keret süllyedését. A gép a vágás után megáll,
a keretet manuálisan kell a kiinduló pozícióba
emelni.

Műszaki paraméterek
Szalagméret
2950 x 27 x 0,9 mm
Szalagsebesség
2 fokozat (36/72/min)
Satunyitás
285 mm
Max. kapacitás
d250 mm, vagy 280x200mm

Eredeti ár: 1.714.000 Ft + Áfa
Kedvezményes csomag ár:

Nettó

1.197.000 Ft +ÁFA

Daraboljon a Tigris gyorsaságával és precízitásával

-25%

MEP TIGER 352 MA - Tárcsás daraboló
+ AJÁNDÉK 2 db STARK fűrésztárcsa

Azon üzemek számára ideális ahol nagyobb termelékenységre és nagyobb vágási pontosságra,
felületi minőségre van igény. Masszív felépítésű univerzálisan használható. Kezelése egyszerű.
A Tiger sorozat gépei széles mérettartományban képesek a pontos sorjamentes vágásra
legyen szó csövekről vagy szelvényekről, kielégítve ezzel a rozsdamentes anyagoknál jelentkező
elvárásokat is. Ezek a gépek robosztus gépággyal és szerkezettel elérik a 380kg-os tömeget,
amely kisebb rezonanciát erdményez.
A fűrészszalagoknál merevebb és élezhető tárcsák gazdaságos, pontos és gyors darabolási
ciklust képesek garantálni. A pontosságot tovább növeli, a rezonanciát pedig csökkenti az
egyenes előtolású mechanika, így a fej fogaskerékkel és fogasléccel mozgatva lineáris pályán
mozog.
A kézi mozgatású változatok a kisebb vagy közepes üzemek gyors reagálású gépei lehetnek míg
az automata változatok a nagy sorozatú vágásokra nyújtanak megoldást.

+ AJÁNDÉK 2 db STARK
tárcsa (100.000 Ft értékben)
Most egy Tiger 352 MA tárcsás daraboló
vásárlása mellé 2 db STARK fűrésztárcsát
adunk ajándékba.

Műszaki paraméterek
Tárcsaméret
Fordulatszám
Satunyitás
Max. kapacitás

HSS 350x32x2,5mm
15/30/45/90 ford./perc
190 mm
d115 mm, vagy 180x95mm

Eredeti ár: 2.306.000 Ft + Áfa
Kedvezményes csomag ár:

Nettó

1.747.600 Ft +ÁFA
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KAPCSOLAT

Cím:
Telefon:
Email:

Szeged Központi iroda
6728 Szeged, Fonógyári út 9.
62/444-021, 30/299-3000
info@atlanti-szerszam.hu

Honlap:
Cégnév:

www.atlanti-szerszam.hu
ATLANTI-SZERSZÁM KFT.

Cím:
Telefon:
Email:

Budapesti iroda és szerviz
1163 Budapest, Főhadnagy utca 3.
1/43-32-678, 30/334-4000
bpiroda@atlanti-szerszam.hu
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig:
8.00-16.00 óráig

