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•  
  

• dowolny k¹t ostrzenia

• trzy tory ostrzenia na   
  tarczy diamentowej

• filtrowanie opi³ków

• minimalne zu¿ycie   
  elektrody

• oszczêdnoœæ tarczy
   diamentowej
 
• krótki czas ostrzenia

• ma³a iloœæ opi³ków

• mo¿liwoœæ zaostrzenia 
  15 mm elektrody

ostrzenie wzd³u¿ne

                    Maszyna do ostrzenia elektrod wolframowycho

                        opatentowana i unowoczeœniana technika 
ostrzenia elektrod wolframowych 

www.neutrix.biz



Wbudowany system odci¹gaj¹cy opi³ki oraz wymienny 
filtr potwierdzaj¹ wyj¹tkowoœæ urz¹dzenia, zapewniaj¹c 
bezpieczeñstwo pracy i ochronê zdrowia pracownika.

Solidna podstawa zapewnia stabilnoœæ urz¹dzenia w 
czasie pracy.

Trzy tory ostrzenia na tarczy diamentowej uzyskujemy w 
prosty sposób poprzez poluzowanie, przestawienie kana³u 
prowadnika (E), obrót podk³adki mimoœrodowej i przesuniêcie 
kulisy (KU) ku górze.

Dok³adne prowadzenie (F) oraz zderzak (A) na uchwycie 
elektrod gwarantuj¹ precyzyjne szlifowanie wzd³u¿ne.

Dziêki specjalnej tuleji zaciskowej mo¿liewe jest 
ostrzenie krótkich elektrod do 15 mm d³ugoœci 
(np. przy skomplikowanych pracach monta¿owych 
czy g³owicach orbitalnych).

®

15 mm

Za pomoc¹ fabrycznie ustawionego przymiaru g³êbokoœci 
oraz zderzaka (A) na uchwycie elektrody zostaje zeszlifowana 
tylko niezbêdna iloœæ elektrody do jej naostrzenia, dodatkowo 
poprzez to uzyskujemy krótki czas ostrzenia, ma³¹ iloœæ opi³ków
oraz minimalne zu¿ycie tarczy diamentowej.

Dobranie odpowiednich obrotów silnika do œrednicy elektrody 
jest istotn¹ czynnoœci¹ maj¹c¹ wp³yw  na jakoœæ ostrzenia.

Ostrza³ka Neutrix spe³nia wszystkie wymagane normy EU 
i jest zarejstrowana w biurze patentowym.

A F

E

KU

Na skali ustawiany k¹t szlifu od 7,5 – 90 , co daje mo¿liwoœæ 
uzyskania k¹ta ostrza od 15 – 180.

Zamontowany okular umo¿liwia obserwacjê procesu 
ostrzenia i kontrolê nacisku elektrody na tarczê tak by 
zapobiec ¿arzeniu elektrody i szybkiemu zu¿yciu tarczy 
szlifuj¹cej.
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Dane Techniczne:
Moc P1:
Zasilanie:
Obroty:
Poziom ha³asu:
Poziom drgañ:
Œrednica elektrod:
Kaseta filtra:
Tarcza diamentowa:
Waga:

850 W
230 V/ 50 - 60 Hz

88,8 dB(A)
5 m/s²
od 1,0 mm do 4,0 mm

 (Typ 8511K1.H12)
ø 40 mm
2,8 kg

-1 -1regulacja od 8.000 min  do 22.000 min

filtr jednorazowy 

wielkoúã dostawy:
Walizka
uchwyt elektrody
tuleja zaciskowa do elektrod  ø 1,6 mm
tuleja zaciskowa do elektrod  ø 2,4 mm
tuleja zaciskowa do elektrod  ø 3,2 mm
klucz imbusowy  8 mm
klucz imbusowy 4 mm
klucz p³aski 13/17
klucz p³aski  14/17
Worek do zapakowania zu¿ytego filtra
Przyssawka
Wycior
Smar FDA-G2 do kulisy
Instrukcja obs³ugi

Dziêki Neutrix zosta³ stworzony niepowtarzalny sprzêt do ostrzenia,  gwarantuj¹cy szlifowanie 
wysokogatunkowych elektrod wolframowych do spawania metodami TIG, plazmow¹ i orbitaln¹. 
Ostrza³ka spe³nia wszelkie wymagania ochrony œrodowiska. 

Dziêki walizce i niskiej wadze to idealy sprzêt gdzie wymagana jest przenoœna ostrza³ka. Do pracy w 
warsztacie proponowane s¹ podstawy warsztatowe S i SW oraz uchwyt œcienny.

Wyposa¿enie dodatkowe:: 

przedstawiony przez:

to jakoœæ szlifowania elektrodto jakoœæ szlifowania elektrod

Typ: WAG 40       Art.-Nr.: 44070 (230 V / 50-60 Hz)
                             Art.-Nr.: 44073 (110 V / 50-60 Hz)

        

WTG 50

Art.-Nr.: 59000Art.-Nr.: 54070 Art.-Nr.: 54071

WAG 40SWWAG 40S WTG 50Z 

Wiêcej informacji dotycz¹cych 
naszych produktów oraz wideo 
znajdziecie Pañstwo na naszej stronie:
www.neutrix.biz

Wiêcej informacji dotycz¹cych 
naszych produktów oraz wideo 
znajdziecie Pañstwo na naszej stronie:
www.neutrix.biz

Art.-Nr. 59100 

z akcesoriami(montowane)

Podstawa warsztatowa S
Art.-Nr. 44-07-45510250

Podstawa warsztatowa SW
(bez narzêdzi)
Art.-Nr. 44-07-45510252

Uchwyt œcienny maszyny
Art.-Nr. 44-07-45510253
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Rozwój maszyn  
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