System NTools Fast LOCK
APP Nr 06FLK0040 - 06FLK0120, 06FLD0002,
06FLW0001- 06FLW0003, 06FLU0002

System NTools Fast LOCK
to doskonałe rozwiązanie wszędzie
tam gdzie zachodzi konieczność obróbki
szlifierskiej niewielkich elementów
lub miejsc trudno dostępnych.
Specjalnie zaprojektowany uchwyt umożliwia
bardzo szybką wymianę narzędzia w czasie
krótszym niż 5 sekund.

FAST LOCK - szybka blokada
Podstawowe zalety
NTools Fast LOCK:
•

bardzo szybka wymiana narzędzia
powodująca mniejsze przestoje
w porównaniu z narzędziami
z tradycyjnym mocowaniem,

•

jeden uchwyt
- kilka różnych narzędzi,

•

możliwość pracy
w miejscach trudnodostępnych,

•

szybka obróbka
niewielkich elementów,

•

kompatybilne
z Norton Speed-Lok oraz 3M Roloc.
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NTools Fast LOCK
Rodzaje narzędzi i ich zastosowanie:
NTools Fast LOCK KS

OBRÓBKA WSTĘPNA

Krążek ścierny niebieski ⌀ 50 mm

NTools Nr
06FLK0040-06FLK0120

Krążki ścierne z nasypem cyrkonowym na podłożu z płótna przeznaczone
do obróbki większości metali. Zakres gradacji ziarna P40 – P120.
Dzięki zastosowaniu nasypu cyrkonowego agresywność oraz wydajność
jest dużo wyższa niż w przypadku tradycyjnego ziarna z elektrokorundu.

100 szt.

Narzędzie do agresywnego szlifowania stali i spawów, do usuwania
dużych naddatków przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim
oraz do usuwania odprysków podczas spawania.

bardzo duża agresywność
cztery gradacje p40, p60, p80 i p120
maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM
dostępne po 10 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.

NTools Fast LOCK DS

OBRÓBKA ZGRUBNA

Dysk ścierny ⌀ 50 mm

10 szt.

NTools Nr
06FLD0002

Otwarta budowa włókniny pozwala na agresywną obróbkę bez zabijania
się i żłobienia.

25 szt.

Grube włókno nylonowe i bardzo grube ziarno jest przeznaczone do:
usuwania różnego rodzaju powłok w tym mas uszczelniających, rdzy,
rozprysków spawalniczych i zendry, do stosowania przed i po spawaniu
w celu przygotowania i czyszczenia powierzchni.

nie zapycha się
bardzo duża agresywność
elastyczność i wszechstronność użycia
maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM
dostępne po 5 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 25 szt.

5 szt.
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NTools Fast LOCK
Rodzaje narzędzi i ich zastosowanie:
NTools Fast LOCK WS
Włóknina ścierna ⌀ 50 mm

NTools Nr
06FLW0001- 06FLW0003

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA

Włóknina ścierna odporna na rozerwanie przez ostre krawędzie,
wygładzająca i czyszcząca bez rozmazywania.
Dostępne w trzech wariantach ziarnistości:
•

drobnoziarnista (kolor niebieski)

•

średnioziarnista (kolor czerwony)

•

gruboziarnista (kolor brązowy)

50 szt.

Przeznaczona do wykończeniowego usuwania rdzy i powłok,
czyszczenia odlewów, usuwania zanieczyszczeń i starych
uszczelnień, wyrównywania niedokładności powierzchni.

wysoka sprężystość
otwarta struktura włókien zapobiega
zapychaniu się włókniny
maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM
dostępne po 5 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.

NTools Fast LOCK TM

Talerz mocujący ⌀ 50 mm z trzpieniem ⌀ 6 mm

NTools Nr
06FLU002

5 szt.
25 szt.

Talerz mocujący z trzpieniem
przeznaczony do Systemu NTools Fast LOCK.

jeden uchwyt do wszystkich narzędzi
zapewniający ich bardzo szybką wymianę
kompatybilne z systemami
3M Roloc oraz Norton Speed-Lok
maksymalna prędkość obrotowa: 30000 RPM
dostępne po 2 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 25 szt.

2 szt.
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NTools Fast LOCK
Szlifierka przeznaczona do systemu NTools Fast LOCK:
NTools PSK (APP nr 139102N)

Pneumatyczna szlifierka kątowa trzpieniowa
Miniszlifierka kątowa przeznaczona jest do obróbki metalu, kamienia,
drewna i tworzyw sztucznych. Doskonała do prac blacharskich. Wysokiej
jakości silnik pneumatyczny. Uchwyt trzpienia 6mm. W zestawie dwa
klucze oraz złączka do podłączenia sprężonego powietrza.
APP Nr

139102N

RPM

20000

Tarcza robocza / mocowanie

1/4” (6 mm)

Waga

0,63 kg

Długość

6,6” (168 mm)

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Złącza powietrza

1/4”

Głośność (DBA)

74,5

App nr

Nazwa produktu

06FLD0002
06FLD0002B
06FLK0040
06FLK0040B
06FLK0060
06FLK0060B
06FLK0080
06FLK0080B
06FLK0120
06FLK0120B
06FLW0001
06FLW0001B
06FLW0002
06FLW0002B
06FLW0003
06FLW0003B
06FLU0002
06FLU0002B

Gradacja

Kolor

Średnica

NTools Fast LOCK DS

Dysk ścierny

gruboziarnisty

czarny

⌀ 50 mm

NTools Fast LOCK KS

Krążek ścierny

P40

niebieski

NTools Fast LOCK KS

Krążek ścierny

P60

niebieski

⌀ 50 mm

NTools Fast LOCK KS

Krążek ścierny

P80

niebieski

NTools Fast LOCK KS

Krążek ścierny

P120

niebieski

NTools Fast LOCK WS

Włóknina ścierna

drobnoziarnista

niebieska

NTools Fast LOCK WS

Włóknina ścierna

średnioziarnista

czerwona

NTools Fast LOCK WS

Włóknina ścierna

gruboziarnista

brązowa

NTools Fast LOCK TM

Talerz mocujący z trzpieniem

czarny

⌀ 50 mm
⌀ 50 mm
⌀ 50 mm
⌀ 50 mm

⌀ 50 mm

⌀ 50 mm

⌀ 50 mm

Opakowanie
5 szt.
25 szt.
10 szt.
100 szt.
10 szt.
100 szt.
10 szt.
100 szt.
10 szt.
100 szt.
5 szt.
50 szt.
5 szt.
50 szt.
5 szt.
50 szt.
2 szt.
25 szt.
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