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prijzen zijn geldig tot 31/03/2020

Recht naar de finish!

1. Tot 30% sneller 2. Schuren zonder risico's

Snel, makkelijk en risicoloos de lasnaad 
in een binnenhoek wegnemen en tot 
in de puntjes afwerken, wie wilt dat nu 
niet in tijden dat er steeds hogere eisen 
aan afwerking gesteld worden? 

Het bestaande unitized gamma effende 
reeds het pad door de verhoogde con-
trole. Maar nu is er dus Combi unitized, 
one-step finishing op z’n best!

DE TROEVEN

Rebel One Combi unitized beschikt over 
verschillende troeven die het product on-
weerstaanbaar maken en dit zowel voor de 
geoefende als de occasionele gebruiker.

Combi unitized is one-step finishing op 
z’n best en dat mag je gerust letterlijk 
nemen. Terwijl je voordien twee schij-
ven nodig had om de lasnaad perfect 
af te werken, heb je nu aan één schijf 
voldoende. Door twee schuurstappen 
te combineren in één schijf, zijn er ook 
geen tijdrovende schijfwissels meer 
nodig. Hierdoor kan je tot wel 30% 
sneller werken.

Door de uiterst vergevingsgezinde op-
bouw van de schijf en vooral de soe-
pele zijkanten schuur je zonder risico’s 
en fouten. Het beschermend effect van 
deze buitenkanten voorkomt inslijpen 
in het werkstuk.

COMBI UNITIZED



3. Maximale controle

Je hebt steeds 100% controle tijdens 
het schuren. Deze flexibele schijf heeft 
een zacht contact en zet zich zo naar 
het werkstuk dat je altijd een hoog 
werkcomfort behoudt.

4. Koel slijpen 5. Uniforme finish

Deze Combi unitized schijven schu-
ren koeler dan de meer traditionele 
schuurmaterialen, waardoor er minder 
kans is op vervorming of verkleuring 
van het werkstuk.

Combi unitized staat altijd garant voor 
een uniforme finish. De onberispelijke 
afwerking blijft dus in alle omstandig-
heden gegarandeerd.

diam. breedte
as- 

diam. densiteit code
advies 

TPM
max 
TPM prijs

Ø 75 6 Ø 6 6 GA6T21 6000 12000 €8,69 10

6 Ø 6 7 GA7T21 6000 12000 €8,69 10

6 Ø 6 8 GA8T21 6000 12000 €8,69 10

Ø 100 6 Ø 6 6 GA6T23 4500 9000 €15,49 10

6 Ø 6 7 GA7T23 4500 9000 €15,49 10

6 Ø 6 8 GA8T23 4500 9000 €15,49 10

Ø 125 6 Ø 22,2 6 GA6S121R/6 3000 6000 €22,75 10

6 Ø 22,2 7 GA7S121R/6 3000 6000 €22,75 10

6 Ø 22,2 8 GA8S121R/6 3000 6000 €22,75 10

Ø 150 6 Ø 25,4 6 GA6T31 3000 6000 €26,89 6

6 Ø 25,4 7 GA7T31 3000 6000 €26,89 6

6 Ø 25,4 8 GA8T31 3000 6000 €26,89 6

 

COMBI UNITIZED code 3
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Meer power & betrouwbaarheid

De nieuwe machines zijn voorzien van 
een krachtige 1700 Watt-motor voor een 
maximale productiviteit, een toename in 
vermogen van meer dan 40%. Ook het 
toerentalbereik is uitgebreid, 700-3000 ipv 
900-2810 TPM voordien.

De nieuwe planetaire tandwieloverbreng-
ing zorgt er verder voor dat de motor nog 
minder onderhevig is aan slijtage, naast 
een gepatenteerde stofbescherming.

Meer veiligheid & comfort

Dankzij de nieuwe motor is ook de veilig-
heid en het comfort nog toegenomen. En 
dan hebben we het niet noodzakelijk over 
het verminderde gewicht (-250 gram) of 
de extra stevige kabel.

Door de luchtinlaten aan het uiteinde te 
plaatsen, kan de lucht beter circuleren en 
wordt de motor optimaal beschermd te-
gen oververhitting.

De spindelasblokkering voor een vlotte 
schijfwissel tot slot kan niet zomaar meer 
ingeschakeld worden door een betere 
plaatsing van de knop.

De nieuwe Cibo machines, zijn krachtiger dan ooit. De aandrijfmotor van 
ons gamma schuurmachines heeft een serieuze upgrade gekregen. Het 
resultaat zijn machines die niet alleen lichter, maar vooral krachtiger en 
ook betrouwbaarder zijn.

VERNIEUWDE FINITOOLS
KRACHTIGER DAN OOIT!



Elektronische zachtaanloop.

What's newDE TROEVEN

VTC-elektronica garandeert een 
constante omloopsnelheid bij elke 
belasting.

Herstartbeveiliging: voorkomt het per 
ongeluk starten van de machine na 
stroomonderbreking..

Maximale productiviteit door krach-
tige 1700 Watt-motor en robuuste 
planetaire tandwieloverbrenging.

Motor met gepatenteerde stofbe-
scherming voor lange levensduur.

Spindelasblokkering voor snelle 
toebehorenvervanging.

Overbelastingsbeveiliging: beschermt 
de motor tegen oververhitting.

Afschakelkoolborstels voor de  
bescherming van de motor.

Krachtige machines voor het schuren, 
satineren, borstelen en hoogglanspo-
lijsten van bijv. roestvast staal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1700 Watt

700-3000 TPM

Verminderd 
gewicht

Extra stevige
kabel

Beter plaatsing 
knop

Betere
luchtcirculatie
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code spanning vermogen omschrijving TPM prijs

SMFEFB 110V 1700W Finit-Easy (110V) 1.000-4.300 €814

SMFEFA 220V 1700W Finit-Easy set 1.000-4.300 €814

SMFEBB 110V 1700W Finit-Easy set Basic (110V) 1.000-4.300 €723

SMFEBA 220V 1700W Finit-Easy set Basic 1.000-4.300 €723

FINIT-EASY

code spanning vermogen omschrijving TPM prijs

SMFTNA 220V 1700W Finitube set 2,5-9 €1.038

SMFTNB 110V 1700W Finitube set (110V) 2,5-9 €.1038

FINITUBE

code spanning vermogen omschrijving TPM prijs

FMCI 220V 1700W Finimaster Pro 700-3.000 €423

FMCIPRS1 220V 1700W Finimaster Pro set 1 700-3.000 €761

FMCIPRS1/110 110V 1700W Finimaster Pro set 1 (110V) 700-3.000 €761

FMCIPRS2 220V 1700W Finimaster Pro set 2 700-3.000 €829

FMCIPRS2/110 110V 1700W Finimaster Pro set 2 (110V) 700-3.000 €829

FINIMASTER

code spanning vermogen omschrijving TPM prijs

SMFP 220V 1700W Finipower 700-3.000 €243

FINIPOWER

code spanning vermogen omschrijving TPM prijs

SMMS6A 220V 1530W Finipower+ 2.000-6.500 €243

FINIPOWER+

Henk
Markering

Henk
Markering

Henk
Markering

Henk
Markering

Henk
Markering

Henk
Markering

Henk
Markering
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Ga voor een maximale verspaning
De Actirox fiberschijven staan garant voor 
een maximaal verspanend vermogen 
dankzij de geometrisch samengestelde 
ceramische schuurkorrel die makkelijk uit-
breekt. De nieuwe snijkanten die continu 
geproduceerd worden, zorgen voor een 
snelle en agressieve materiaalafname die 
haast niet vermindert gedurende de lev-
ensduur van de schijf.
 
Het grote voordeel van zo’n extreem hoge 
verspaning is een toename in productiv-
iteit, aangezien deze fiberschijven meer 
werkstukken kunnen afwerken in hetzelf-
de tijdsbestek. Actirox is ook beschikbaar 
met een ‘Top Size’ schuuractieve toevoeg-
ing voor het bewerken van inox en spe-
ciale legeringen. Deze additionele laag 
zorgt voor een extra lange levensduur.

diameter korrel code asgat prijs

115x22 36 AF890/36/11522 (inox) + €2,01 50

36 AF799/36/11522 (staal) + €1,91 50

125x22 36 AF890/36/12522 (inox) + €2,20 50

36 AF799/36/12522 (staal) + €2,09 50

 

ACTIROX code 7

ACTIROX
FIBERSCHIJVEN

Hoogste verspaning & langste levensduur
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NIEUW BIJ CIBO
SUNBURST SCHUURBORSTEL

Met welk materiaal je ook aan het werk-
en bent, de Sunburst schuurborstels zijn 
de perfecte tool om zeer onregelmatige 
werkstukken of moeilijk te bereiken plaat-
sen af te werken. 

Deze borstels zijn samengesteld uit ther-
moplastisch gebonden schuurmateriaal 
en zijn beschikbaar in verschillende korrels 
en afmetingen. Ze zijn de geprefereerde 
keuze voor gebruik op CNC machines 
waar uniformiteit en duurzaamheid cru-
ciaal zijn. Sunburst is de ideale vervanger 
voor staaldraadborstels. Zo laten ze tijdens 
het ontbramen geen krassen of andere 
beschadigingen achter op het onderlig-
gende oppervlak, terwijl ze de randen 
ook netjes afronden. Ze zijn ook een veel 
veiligere optie dan staaldraadborstels om-
dat je geen last hebt van rondvliegende 
staaldraden.



diameter korrel breedte code kleur prijs

Ø 25 36 2mm SBB1272 bruin €1,4295 48

50 2mm SBB1274 donker groen €1,4295 48

80 2mm SBB1276 geel €1,4295 48

120 2mm SBB1278 wit €1,4295 48

220 2mm SBB1280 rood €1,4295 48

400 2mm SBB1282 blauw €1,4295 48

 

SUNBURST - TC code 2

diameter code voor wielen met asopening prijs

Ø 3 MHS29 Ø 3,18mm €6,52 3

 

SUNBURST HOUDER code 0

diameter korrel breedte code kleur prijs

Ø 16 80 2mm SBB1222 geel €1,1385 48

120 2mm SBB1224 wit €1,1385 48

220 2mm SBB1226 rood €1,1385 48

400 2mm SBB1228 blauw €1,1385 48

600 2mm SBB1230 roze €1,1385 48

 

SUNBURST - TC  code 2

diameter code voor wielen met asopening prijs

Ø 3 MHS28 Ø 1,6mm €3,31 5

 

SUNBURST HOUDER code 0

diameter korrel breedte code kleur prijs

Ø 50 80 2mm SBB1291 geel €3,1133 12

120 2mm SBB1292 wit €3,1133 12

220 2mm SBB1293 rood €3,1133 12

400 2mm SBB1294 blauw €3,1133 12

6 micron 2mm SBB1295 perzik €3,1133 12

1 micron 2mm SBB1296 licht groen €3,1133 12

 

SUNBURST - TC code 2

SUNBURST HOUDER code 0

diameter code
min. nuttige 

breedte
max. nuttige 

breedt
voor wielen met 

asopening prijs

Ø 6 MHS6/SBB 2,5mm 16mm Ø 9,53mm €23,91 1
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diameter korrel breedte code kleur prijs

Ø 75 80 2mm SBB1321 geel €4,2833 12

120 2mm SBB1322 wit €4,2833 12

220 2mm SBB1323 rood €4,2833 12

400 2mm SBB1324 blauw €4,2833 12

6 micron 2mm SBB1325 perzik €4,2833 12

1 micron 2mm SBB1326 licht groen €4,2833 12

 

SUNBURST - TC code 2

diameter code
min. nuttige 

breedte
max. nuttige 

breedt
voor wielen met 

asopening prijs

Ø 6 MHS6/SBB 2,5mm 16mm Ø 9,53mm €23,91 1

 

SUNBURST HOUDER code 0

diameter code inhoud prijs

Ø 16 SBB1220 12 stuks van elke korrel (80/120/220/400/600/1μ/6μ) + 2 houders €90,65 1

 

SUNBURST ASSORTIMENT  code 2

diameter code inhoud prijs

Ø 25 SBB1270 8 stuks van elke korrel (36/50/80/120/220/400) + 2 houders €71,22 1

 

SUNBURST ASSORTIMENT  code 2



diameter korrel breedte code kleur prijs

Ø 200 50 25,4mm SBB1904 donker groen €156,17 1

80 25,4mm SBB1905 geel €156,17 1

120 25,4mm SBB1906 wit €156,17 1

Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 5/8", 19 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.

 

diameter korrel breedte code kleur prijs

Ø 194 80 25,4mm SBB1896 geel €156,17 1

120 25,4mm SBB1897 wit €156,17 1

220 25,4mm SBB1898 rood €156,17 1

400 25,4mm SBB1899 blauw €156,17 1

Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 5/8", 19 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.

 

SUNBURST - TS code 2

SUNBURST - TC code 2

diameter korrel breedte code kleur type prijs

Ø 150 36 13mm SBB1890 bruin TA €62,57 1

50 13mm SBB1891 donker groen TA €62,57 1

80 13mm SBB1892 geel TA €62,57 1

80 2mm SBB1895  (navulling) geel TA €7,9327 40

80 13mm SBB1878 geel TC €62,57 1

80 2mm SBB1884  (navulling) geel TC €7,9327 40

120 13mm SBB1879 wit TC €62,57 1

120 2mm SBB1885  (navulling) wit TC €7,9327 40

220 13mm SBB1880 rood TC €62,57 1

400 13mm SBB1881 blauw TC €62,57 1

1 micron 13mm SBB1883 licht groen TC €62,57 1

6 micron 13mm SBB1882 perzik TC €62,57 1

Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 5/8", 19 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.

 

SUNBURST - TA/TC code 2

TA

TC
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In navolging van de Time Saving Kits heb-
ben we bij Cibo ook een kennismakingskit 
in het leven geroepen voor gebruikers 
die nog niet vertrouwd zijn met RVS en 
de afwerking ervan. Met deze Brushing 
& Polishing Mini Kit (TSKBP) heb je alles 
in huis om zonder veel voorkennis een 
ronde buitenhoek af te werken, gebor-
steld of gepolijst. Zeker in combo met de 
Finipower+. De Finipower+ is een echte 
allrounder met een groot toerentalbereik 
de ideale machine voor het afwerken van 
RVS.

kit code prijs

TSKBP €39 1

RONDE BUITENHOEK VOLLEDIG BORSTELEN EN POLIJSTEN

inhoud code omschrijving aantal

RCD/ME/125 RCD-schijf Ø125 x 22 Medium 1

SAG/5/125 SA-schijf op glasvezel SA5 Ø125 x 22 1

VAP/Z/125 Vilt afwerkingsschijf Ø 125 1

PV102 Hoogglans polijspasta – roze 1

FMGRT/AF/50040 Tex open band 500 x 40 mm AF 1

Brushing & Polishing Mini Kit 
De perfecte tool om eindklanten te introduceren 
in de wondere wereld van het bewerken van RVS

Inhoud

1x RCD

1x Unitized schijf

1x polijstpasta

1x vilt schijf

1x open tex band

TIME SAVING
KENNISMAKINGSKIT



Gezien zijn hogere performantie is de 
FF87 een perfect alternatief voor de JF-
4Top, een type band dat door zijn soepele 
drager sowieso zeer geschikt is om ronde 
RVS werkstukken te bewerken.

Die extreme flexibiliteit deelt de FF87 
schuurband met de JF4T kwaliteit, mét 
behoud van de performantie van de ce-
ramische korrel. Dankzij de soepele katoe-
nen drager past FF87 zich dus ook mak-
kelijk aan de vorm van het werkstuk aan. 
Hierdoor is hij onder meer perfect inzet-
baar op onze Finitube buizenslijper, naast 
andere toepassingen waar een flexibele 
schuurband vereist is.

De ceramische eigenschappen van de 
FF87 kwaliteit laten u zelfs toe om met 
een fijnere korrel te schuren zonder dat er 
geraakt wordt aan de snelheid van werken 
en het verspanend vermogen. Meer nog, 
de fijnere finish zorgt ervoor dat u in veel 
gevallen een schuurstap kunt elimineren 
in vergelijking met de JF4Top.

FF87 is een ideale schuurband voor moei-
lijk te bewerken materialen zoals inox, nik-
kellegeringen, chroom, titanium en alumi-
nium, inclusief de reguliere staalsoorten.

HOGERE VERSPANING EN FIJNERE
AFWERKING MET FF87 SCHUURBAND

Verkrijgbaar in korrel 60/80/120/150/180/240/320/400

FF87 CERAMISCHE SCHUURBAND

Wist je dat ...
Cibo elke bandenmaat 
binnen de 5 werkdagen 
produceert?!
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VERBETERDE FORMULE INOXICLEAN

INOXICLEAN RESTORE

INOXICLEAN SPRAY

 product

10
0%

 B

iodegradable 

Met de InoxiClean Restore verwijder je vliegroest, vuil en vet op roestvast staal, alumi-
nium en koper. En daar blijft het niet bij, want het brengt ook de oorspronkelijke glans 
en uitstraling van het materiaal terug naar boven.

Nieuwe formule verwijdert nog makkelijker roest en vuil 

• Hecht zich beter aan het oppervlak, zodat het nog beter kan 
inwerken.

• Nieuwe, frisse geur.

• Dankzij het NSF-label kan het ook gebruikt worden in een 
omgeving waar voedsel verwerkt wordt.

InoxiClean Restore  
5 liter

InoxiClean Restore 
Set

InoxiClean Restore 
500 ml

code: ICRE/500 code: ICRE/5000       code: ICRE/SET

A3

De 100% siliconenvrije InoxiClean Spray is gericht op algemeen onderhoud in plaats van herstel. Het verwijdert vingeraf-
drukken, vuil en vetresten op geborsteld RVS, metaal, gelamineerd plastic, keramische tegels, enz. Buiten een vlekkeloos 
en egaal uiterlijk brengt deze spray ook een dunne beschermende film aan die het aanhechten van nieuwe vervuiling 
tegengaat.

Nieuwe formule werkt effectiever & economischer
• Extra actief ingrediënt verwijdert zeer effectief vuil.

• Tot 25% meer rendement door betere zichtbaarheid en 
zuinigere verstuiving.

• Laat beschermende film achter die niet vettig is. InoxiClean Spray 400ml

TIP!
Om zo lang mogelijk plezier te beleven aan het gebruik 
van de Restore, breng je best een extra beschermende 
laag aan door de InoxiClean Spray in te zetten!

code: SPIC

prijs €189,05 prijs €38,04prijs €21,10

prijs €12,38



Bij Cibo maken we al een tijdje onze eigen 
Cutting & Polishing tex (CPC), een flexibel 
schuurmateriaal waarmee je makkelijk 
lasverkleuring kan wegnemen op moeilijk 
bereikbare plaatsen of een werkstuk snel 
kan opkuisen.

Tot voor kort bestond ons CPC gamma 
enkel uit vellen en schijven. Daar hebben 
we nu  wielen op stift aan toegevoegd, 
zodat dit materiaal perfect gebruikt kan 
worden in combinatie met een flexibele 
as machine of een rechte slijper.

Tex in het algemeen en CPC in het bijzonder hebben verschillende voordelen die het 
een interessant schuurmateriaal maken om mee te werken. Zijn flexibiliteit zorgt er 
om te beginnen voor dat de vorm van het werkstuk niet aangetast wordt. Dankzij de 
iets agressievere structuur van de CPC-variant kan de gebruiker te allen tijde genieten 
van een verhoogd schuurvermogen. En niet onbelangrijk: CPC gaat ook langer mee in 
vergelijking met gewone tex.

diameter breedte
stift

diam. korrel code max. TPM prijs

Ø 100 2 6 CPC TSS/CPC/1002 6400 €8,68 5

4 6 CPC TSS/CPC/1004 6400 €12,70 5

Ø 150 2 6 CPC TSS/CPC/1502 3600 €12,68 5

4 6 CPC TSS/CPC/1504 3600 €20,08 5

 

CPC code 3

CPC VERKRIJGBAAR ALS
SCHUURWIEL OP STIFT
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De Finit-All is de perfecte tool voor zij die 
nog niet vertrouwd zijn met RVS of er zich 
sporadisch aan wagen op de werkvloer. 
Deze machine is met zijn platte aandrij-
ving en beschermkap van 150 mm voor 
onze Combi unitized afwerkingsschijf 
gemaakt. De Finit-All is echter meer dan 
alleen maar een pure afwerkingsmachine 
maar een echte allrounder. Met een toe-
rentalbereik van 2000 tot 7600 tpm kan de 
Finit-All ingezet worden voor zowel afwer-
king als (licht) verspanend werk. Voor dit 
laatste kan een beroep gedaan worden op 
de zirkonium lamellenschijf in Ø150 mm.

RVS afwerken was nooit 
zo eenvoudig code spanning vermogen TPM prijs

SMFASET* 220V 1.000 W 2.000 - 7.600 €430

* De machine wordt alleen als set verkocht.

FINIT-ALL

code omschrijving aantal

SMFASET Finit-All machine 1

GA7T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7 1

RCD/ME/125 Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium 1

SAG/5/125 Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5 1

FORU/60 Rubbergebonden schuurblok #60 1

FMGRT/AF/60040 Tex open band 600 x 40mm AF 2

FNC/60/150 Linnen lamellenschijf met glasvezeldrager Ø150x22 - #60 1

FINIT-ALL

INHOUD SET



HOEKEN TOT 45°
Door de extreem platte aandrijfkop kunnen zelfs scherpe hoeken en 
moeilijk bereikbare plaatsen tot 45° probleemloos en snel afgewerkt 
worden.

PERFECTE MATCH MET COMBI UNITIZED
Naast de aandrijving zorgt ook de beschermkap van 150 mm voor een 
perfecte match met de Combi unitized schijven, waarmee je snel, mak-
kelijk en risicoloos de lasnaad in een binnenhoek wegneemt en tot in de 
puntjes kan afwerken.

PERFECTE ERGONOMIE
De slanke greep en korte motor zorgen voor een groot gebruiksgemak.

LANGE LEVENSDUUR
Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming 
voor een lange levensduur.

VLOTTE SCHIJFWISSEL
Spindelasblokkering voor snelle toebehorenvervanging (die niet toeval-
lig ingedrukt kan worden).

45°

VEILIGHEID TROEF
Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen overver-
hitting. Ook de elektronische zachte start draagt bij tot de veiligheid, 
naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na 
stroomonderbreking).
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diameter breedte
as- 

diam. densiteit code prijs

Ø 150 6 Ø 25,4 5 FA5T31 €10,43 6

 

SCHUURWIELEN MET ASOPENING code 3B

REBEL ONE F-LIJN NU OOK
BESCHIKBAAR OP 6MM 

Ook met de semi-flexibele F-lijn uit ons 
Rebel One unitized gamma kan je zonder 
problemen lasverkleuring wegnemen op 
moeilijk bereikbare plaatsen. Deze F-li-
jn, die daarnaast ook makkelijk lakken en 
coatings verwijdert, is nu uitgebreid met 
een referentie op 6 mm.

De nieuwe referentie FA5T31 beschikt 
over exact dezelfde eigenschappen als 
de andere schuurwielen in de F-lijn, maar 
dan met dikte 6 mm in plaats van de ge-
bruikelijke 13 mm. Deze aangepaste dikte 
zorgt voor een extra grote bereikbaar-
heid en verhoogde flexibiliteit, terwijl het 
schuurwiel heel makkelijk gebruikt kan 
worden op de Finit-Easy of onze nieuwe 
Finit-All machine.
 



BESCHIKBAAR OP 6MM 

diameter asopening dikte code prijs

Ø 125 22,2 2 SCRN12520 €2,55 25

 

SCRN code 5

ULTRA CUTTING & DEBURRING
COMBI SNIJ- & SLIJPSCHIJF

Bij het doorsnijden van een RVS opperv-
lak zoals een plaat of ronde buis ontstaan 
er onvermijdelijk bramen en gemak-
shalve worden die vaak snel even met de 
snijschijf zelf weggewerkt.

Op het eerste zicht een logische han-
deling, maar zeker niet de meest veilige 
optie. Reguliere snijschijven zijn gewoon 
te dun en missen stabiliteit om veilig te 
kunnen ontbramen, met alle gevolgen 
vandien.

Om zowel door te snijden als te ontbra-
men heeft Cibo nu de perfecte schijf in 
z’n gamma. De Ultra Cutting & Deburring 
snijschijf (SCRN) is de nieuwste telg bin-
nen onze Ultra lijn en biedt het beste van 
twee werelden. Om te beginnen is veilig-
heid geen issue meer aangezien de schijf 
over een dubbele glasvezelversterking en 
een speciale metalen hub beschikt.

En uiteraard is het heel mooi meegenomen dat je tijd én geld bespaart omdat je na het snijwerk niet 
meer hoeft over te schakelen op een afbraamschijf om te ontbramen!
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