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Machines
Satineermachine (SMD)

Satineermachine met toebehoren (SMD-kit)

Met deze veelzijdige machine is het mogelijk een ruw onbe-
werkt oppervlak te bewerken tot een hoogglans oppervlak. 
Dit kan eenvoudig in stappen worden gerealiseerd door het 
schuur of finish product uit te wisselen. 

De lineaire rotatie van de wielen maken deze machine een 
ideaal gereedschap voor grotere vlakke oppervlakken. Het 
verricht werkzaamheden die u met de roterende beweging 
van een haakse slijper nooit voor elkaar kunt krijgen.

Met deze machine kan perfect het oppervlak een mat, satijn 
of geborsteld uiterlijk worden gegevens. Daarnaast uiteraard 
ook een gepolijst of spiegelglans uiterlijk.

De 1200 Watt motor is uitgevoerd met een elektronische 
toerenregeling die ervoor zorgt dat er een constante finish 
wordt verkregen. Ongeacht de werkdruk blijft het toerental 
van de machine gelijk.

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

max Ø 
[mm]

Afmeting
[mm]

Gewicht aansluiting
[mm]

SMD 1.200 1.000 - 2.400 120 453x180x212 3 kg M14/19,1

draaiwiel voor toerenregeling

stabiele handgreep

bescherm kap

De SMD satineermachine wordt ook geleverd in een zeer voordelige 
en uitgebreide kit. Alles uiteraard opgeborgen in een zeer robuuste 
kunststof koffer.

SMD-kit bestaat uit:
- Opblaasbaar rubberwiel Ø90x90mm (REP) met pomp
- Schuurhuls Ø90x100mm A/O K40
- Schuurhuls Ø90x100mm A/O K60
- Schuurhuls Ø90x100mm A/O K120
- Surface conditioning huls Ø90x100mm medium
- Schuurvlies lamellenwiel Ø100x100 Medium
- Rubber support wiel voor schuurbanden (TGP)
- Surface conditioning band 618x40mm medium
- Surface conditioning band 618x40mm very fine
- Schuurband 628x35mm A/O K60 (2x)
- Schuurband 628x35mm A/O K120 (2x)
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Multifunctionele rechte slijper (SSG)

Accessoires voor SSG

Met deze krachtige (1600W) rechte slijper heeft u een 
multifunctionele machine in handen waarmee kan worden 
geslepen, gesatineerd, gefinisht en gepolijst. 

Met behulp van de verschillende adapters kunnen tal van 
schuur / finish en polijstmaterialen met zowel spanstift, as 
gat of schroefaansluiting worden ingespannen. Door gebruik 
te maken van de conische doorn kunnen zelfs zeer eenvoudig 
meerdere polijstproducten, zoals lappenschijven, eenvoudig 
worden gemonteerd. 

Met dezelfde machine kunnen bijvoorbeeld de onderstaande 
producten worden gemonteerd:

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

max Ø 
[mm]

Afmeting
[mm]

Gewicht aansluiting
[mm]

SSG 1.600 1.600 - 4.800 165 566x80x96 3,4 kg M14/16

Toerenregelaar

Aan/uit 
schakelaar

Handgreep

Beschermkap
(instelbaar)

De machine is uitgevoerd met een geavanceerde elektronische toerenregeling zodat voor elke inge-
spannen diameter en uit te voeren taak het meest ideale toerental kan worden gekozen.

• Schuurlamellenwielen
• Schuurvlies lamellenwielen
• Slijpstenen 
• Rondborstels
• Convolute wielen
• Unitized wielen
• Lappenschijven
• Sisal/katoen schijven

Artikel nummer: ABF
As 100mm x19,1mm + spie met M14 aansluiting. Deze as 
kan worden gemonteerd op de SSG zodat alle producten 
van het 100x100 systeem kunnen worden gemonteerd

Artikel nummer: FRL
Verloopflens 54mm - 16mm. Met behulp van deze flenzen 
kunnen de schuurlamel, schuurvlies lamel, en combi lin-
nen schuurvlies wielen worden ingespannen.

Artikel nummer: ADM
Adapter M14 naar 6mm spanstift. Met behulp van deze 
adapter kunnen spanstift producten worden gebruikt op 
de SSG.

Artikel nummer: MAF
Conische doorn met M14 aansluiting. Met deze conische 
doorn kunnen lappenschijven, sisal/katoen schijven, sisal 
schijven en viltschijven worden ingespannen. Bij gebruik 
lager toerental instellen.
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Machines
Rechte slijper hoog toerig (SDG)

Rechte slijper laag toerig (SDG-LS)

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

max Ø 
[mm]

Afmeting
[mm]

Gewicht aansluiting
[mm]

SDG-LS 1.200 2.500 - 6.500 80 510x72x77 2,4 kg 6

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

max Ø 
[mm]

Afmeting
[mm]

Gewicht aansluiting
[mm]

SDG 1.200 10.000-28000 50 480x72x77 2,2 kg 6

Lichte, veelzijdige slijper, ideaal hulp-
middel voor de ingewikkelde schuur en 

slijpklussen. De verlengde aandrijfas maakt het 
mogelijk moeilijk bereikbare  plaatsen te bewerken. 

De machine is handig, compact en heeft een uitstekende 
gewichtsverdeling. De 1200 Watt motor is uitgevoerd met een 

electronische toerenregeling die ervoor zorgt dat er een constante 
finish wordt verkregen. Ongeacht de werkdruk blijft het toerental van 
de machine gelijk. 

Lichte, veelzijdige slijper, ideaal hulp-
middel voor de ingewikkelde schuur en 

slijpklussen. De verlengde aandrijfas maakt het 
mogelijk moeilijk bereikbare  plaatsen te bewerken. 

De machine is handig, compact en heeft een uitstekende 
gewichtsverdeling. De 1200 Watt motor is uitgevoerd met een 

electronische toerenregeling die ervoor zorgt dat er een constante 
finish wordt verkregen. Ongeacht de werkdruk blijft het toerental van 
de machine gelijk. 

Toepassingen:

Toepassingen:
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Buisschuurmachine (SMW)

Banden voor buisschuurmachine

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

Afmeting
[mm]

Gewicht band maat

SMW 1.200 1.600 - 3.200 580x330x140 3,4 kg 760x40 mm

Met de speciale arm is het mogelijk om de schuurband 180° 
om de buis heen te leggen zodat in 1 beweging 50% wordt 

bewerkt. De machine is dusdanig geconstrueerd dat het zeer 
eenvoudige is om  snel de schuurbanden te wisselen.

Minimale buisdiameter is 25mm
Maximale buisdiameter is 180mm

De machine wordt geleverd met:

- 1 x surface conditioning belt coarse
- 2 x surface conditioning belt medium
- 1 x surface conditioning belt very fine 
- 2 x schuurband zirkonium K40
- 2 x schuurband zirkonium K60
- 2 x schuurband zirkonium K120
- 1 x Trizakt™ schuurband A30
- 1 x Trizakt™ schuurband A45

Deze machine is speciaal gemaakt voor het 
schuren, finishen en polijsten van buizen of buis-

vormige constructies al dan niet gesloten. 

Afmeting LxH
[mm]

Surface conditioning
Coarse

 (80)
Medium

(120)
Very fine

(240)
Super fine

(400)
760x40 SCB760X40/CO SCB760X40/ME SCB760X40/VF SCB760X40/SF 10

Afmeting LxH
[mm]

Surface conditioning
white (geen korrel)

760x40 SCB760X40/WI 10

Afmeting LxH
[mm]

NZX linnen met zirkonium korrel
40 60 80 120

760x40 NZX/40/760X40 NZX/60/760X40 NZX/80/760X40 NZX/120/760X40 10

Afmeting LxH
[mm]

Trizact
A16 A30 A45 A65

760x40 TNC760X40/A16 TNC760X40/A30 TNC760X40/A45 TNC760X40/A65 10
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Machines
Bandschuurmachine (LVT)

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

Afmeting
[mm]

Gewicht band maat

LVT 1.500 2.300 - 6.500 601x220x182 5 kg 618x40 mm

Krachtige bandschuurmachine. De machine is uit-
gevoerd met een regelbare snelheid die elektronisch 

gecontroleerd wordt zodat een constante finish wordt 
verkregen. Geschikt voor het schuren van buizen, lasnaden 

en vlakke delen.

Wordt geleverd inclusief een set van verschillende banden.
- 1 x surface conditioning band medium
- 1 x surface conditioning band very fine
- 2 x schuurband A/O K60
- 2 x schuurband A/O K120

Banden voor bandschuurmachine

Afmeting LxH
[mm]

Surface conditioning
Coarse

 (80)
Medium

(120)
Very fine

(240)
618x40 SCB618X40/CO SCB618X40/ME SCB618X40/VF 10

Afmeting LxH
[mm]

NZY polyester met zirkonium korrel
40 60 80 120

618x40 NZY/40/618X40 NZY/60/618X40 NZY/80/618X40 NZY/120/618X40 10

Afmeting LxH
[mm]

NKK zwaar linnen met aluminium oxide korrel
40 60 80 120

618x40 NKK/40/618X40 NKK/60/618X40 NKK/80/618X40 NKK/120/618X40 10

Polijstmachine (LCR)

Art. nr. Vermogen Toerental Ø [max] Gewicht
LCR 1.200 Watt 1000 - 2.400 150mm 2,3kg

LCRP 1.700 Watt 800 - 2.400 180mm 3,2 kg

Polijstmachine met regel-
baar toerental. Voorzien van 

stevige handgreep voor goede con-
trole en sturing van de machine. Geschikt 

voor polijsten en finishen. Ook zeer geschikt 
voor het verwijderen van krassen en oneffenheden 
uit laklagen.
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Toerengeregelde haakse slijper (SME)

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

Ø 
[max]

Afmeting
[mm]

Gewicht aansluiting

SME 1.200 3.000 - 6.500 125mm 303x72x80 2 kg M14/22mm

SME-LS 1.200 1.700 - 3.700 125mm 303x72x80 2 kg M14/22mm

Lichte en comfortabele toerengeregelde 
haakse slijpmachine. Uitgevoerd met een 

elektronische toerenregeling zodat een constante 
snelheid bij gebruik wordt verkregen. De ideale machine 

voor het schuren en slijpen met materialen waarbij een lager 
toerental vereist is.

Haakse slijper met verlengde arm (LPA)

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

max Ø 
[mm]

Afmeting
[mm]

Gewicht aansluiting
[mm]

SRA 800 1.100 - 4.500 152 680x210x130 3,2 kg M14/25

Lichte en zeer veelzijdige verlengde haakseslijper geschikt voor het finishen 
en polijsten van hoeken. De verlengde arm maakt het mogelijk om ook op 
moeilijk bereikbare gebieden of hoeken te finishen of lasnaden weg te slijpen. 
De 800 Watt motor is uitgevoerd met een electronische toerenregeling die 
ervoor zorgt dat er een constante finish wordt verkregen. Ongeacht de werk-
druk blijft het toerental van de machine gelijk. 

Toepassingen:

Toepassingen:
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Machines
Wand/plafond schuurmachine met verlengarm (LPM)

Schuurmachine voor het zeer effectief schuren van gipsplaten, gipswanden en 
plafonds. Door de verlengarm en bouw van deze machine zijn de klussen sneller 
te realiseren met minder inspanning en een beter resultaat dan ooit tevoren. 

De machine is voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging met een 4m lange  
slang met bajonet wartelaansluiting. Tijdens de werkzaamheden komt er dus veel 
minder stof in de lucht. Daarnaast loopt  het schuurpapier minder snel vol en na 
het schuren hoeft er veel minder stof te worden opgeruimd.

Het scharnierpunt bij de schuurkop zorgt ervoor dat contouren goed gevolgd 
kunnen worden. De snelheid van de machine is traploos instelbaar tussen 650 en 
1600 omw/min waardoor voor elke toepassing het juiste toerental kan worden 
geselecteerd. 

Door het velcro systeem kunnen schuurschijven en backing pads slechts in 
enkele secondes uitgewisseld worden.

Door het lichte gewicht en de uitgebalanceerde bouw van de ma-
chine kunnen deze zware schuur klussen eenvoudig en zonder 

veel moeite  worden uitgevoerd.

Art. nr. Vermogen Toerental Ø [max] Lengte Gewicht
LPM 500 Watt 650 - 1.600 225mm 154 cm 4,5 kg

Beweegbare 
schuurkop

Ergonomische 
beugelgreep.

Foam

Schakelaar

toerenregeling

Slang beschermkap

Wand schuurmachine (LPS)

Art. nr. Vermogen
Watt

Toerental
omw/min

max Ø 
[mm]

Afmeting
[mm]

Gewicht

LPS 1.200 650 - 1.300 225 560x255x221 3 kg

Deze machine is gemaakt om gemak-
kelijk grote goed toegankelijke oppervlakten 

te schuren. 

Zeer eenvoudig aan te sluiten op een stofzuiger zodat in combi-
natie met schuurgaas of velcro schijven met multi gaten, stofvrij kan 

worden geschuurd, zonder dat de schijven vollopen. De machine heeft 
een elektronisch toerenregeling zodat gelijkmatig wordt geschuurd.
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Schuurschijven geschikt voor LPS en LPM schuurmachines

Schuurschijven geschikt voor Flex wandschuurmachines

Afmeting Ø
[mm]

Korrelgrofte
40 60 80 100

225 VDM225/40 VDM225/60 VDM225/80 VDM225/100 25

120 150 180 220

VDM225/120 VDM225/150 VDM225/180 VDM225/220 25

Afmeting Ø
[mm]

Korrelgrofte
40 60 80 100

225 VDL225/40 VDL225/60 VDL225/80 VDL225/100 25

120 150 180 240

VDL225/120 VDL225/150 VDL225/180 VDL225/240 25

Afmeting 
[mm]

Korrelgrofte
40 60 80 100

225 VDT225/40 VDT225/60 VDT225/80 VDT225/100 25

120 150 180 240

VDT225/120 VDT225/150 VDT225/180 VDT225/240 25

Afmeting Ø
[mm]

Korrelgrofte
40 60 80 100

225 DRR225/40 DRR225/60 DRR225/80 DRR225/100 25

120 220 320

DRR225/120 DRR225/150 DRR225/180 25

Afmeting Ø
[mm]

Korrelgrofte
16 36 60

225 VDC225/16 VDC225/36 VDC225/60 25

Afmeting Ø
[mm]

Vilt

225 PLV225 25

VDM velcro schijven
Top kwaliteit 
schuurschijf met 
multigaten voor 
stofvrij werken en 
ter voorkoming van 
het vollopen van de 
schuurschijf 

VDL velcro schijven
Stearaat schuur-
schijven met 10 
gaten. Niet geschikt 
voor LPS en LPM 

VDT velcro schijven
Stearaat driehoek 
schuurschijf met 12 
gaten. Niet geschikt 
voor LPS en LPM

DRR velcro schijven
Schuurschijven zon-
der stofgaten

VDC velcro schijven
Schuurschijven met 
een silicium carbi-
de korrel voor de 
zwaardere klussen.

PLV velcro schijven
Polijstschijven.
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Machines
Verf - Roest en sticker verwijdermachine (LPC)

Art 
nr.

As N
omw/min

 Ø 
[mm]

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

verbruik
l/min

Gewicht

LPC 5/16” 3500 100 270 1/4” 90 300 1kg

Handige en ergonomisch gevormde perslucht 
gedreven rotatie machine. Machine is speciaal 

ontwikkeld om, met de caramelschijf gemonteerd , 
snel en gemakkelijk stickers, lijmresten tapes, logo’s en 

sierstrips van gelakte of glazen ondergronden te verwijde-
ren.

Monteert u juist de borstel of de black cleaner schijven, dan 
kunt u zeer efficiënt roest of lak verwijderen van bijvoorbeeld 
de carrosserie van auto’s.

LPC-kit bestaat uit:
• LPC machine
• 3 x caramel schijf
• 3 x black cleaner schijf
• 3 x borstel
• 1x borstel spanhuls
• 1 x swivel connector
• 1 x inbussleutel 
• 1 x moersleutel

Afmeting ØxH
[mm]

Aansluiting
[mm]

Art.nr.

100x25 5/16” RGO100 4.000

Afmeting ØxH
[mm]

Aansluiting
[mm]

Art.nr.

100x20 - SFN100 4.000

5/16” RPS

Afmeting ØxH
[mm]

Aansluiting
[mm]

Art.nr.

100x30 5/16” BKC100 3.000

5/16” PNK

100x15 12 BKD100 3.000

RGO caramelschijf
Geschikt voor het 
verwijderen van 
stickers & lijmresten 
zonder de onder-
liggende laag te 
beschadigen.

SFN borstel
Geschikt voor het 
verwijderen van 
roest. Inspannen 
met behulp van 
spanhuls RPS

BKC Black cleaner
Geschikt voor het 
verwijderen van lak.

BKC= 1xPNK + 2 x 
BKD100

Toebehoren LPC machine
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Luchtgedreven haakseslijper (SPA)

Art nr. P
HP

N
omw/min

 Ø 
[mm]

Lengte
[mm]

inlaat
npt

Gewicht

SPA 1 12000 115/125 270 3/8” 1,2 kg

krachtige en robuuste luchtgedreven aluminium haakseslijper. De aan de 
achterzijde gepositioneerde extra lange luchtuitlaat maakt deze slijper 

zeer geschikt voor mensen met grote handen. Uitgevoerd met een 
veiligheids handel die ongewenst draaien voorkomt.  

Luchtgedreven kleine haakselsijper (SPS)

Art 
nr.

P
HP

N
omw/min

 Ø 
[mm]

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

Gewicht

SPS 0,4 22000 50 178 1/4” 90 70-75 0,52kg

Kleine luchtgedreven haakse slijper voor diameter 
tot 50mm

Toepassingen:
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Machines
Luchtslijper 97° voor 6mm spanstift (SPN)

Rechte luchtslijper voor 6mm spanstift (SPD)

luchtgedreven polijstmachine  (LTP)

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

 Ø 
[mm]

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

SPN 0,4 22000 6 170 1/4” 90 80 230 l/min 0,55 

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

 Ø 
[mm]

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

SPD 0,4 22000 6 170 1/4” 90 80 230 l/min 0,55 

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

 Ø 
[mm]

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

LPT 0,6 3000 75 185 1/4” 90 80 230 l/min 0,82 

Luchtslijper onder een hoek van 97° voor produkten met een 6mm 
spanstift. Licht en comfortabel model met luchtuitlaat naar achter 
gericht. Start met behulp van veiligheids handel. Voorzien van geluids-
demper

Luchtslijper recht model voor produkten met een 6mm spanstift. Licht en comfortabel 
model met luchtuitlaat naar achter gericht. Start met behulp van veiligheids handel. Voor-
zien van geluidsdemper.

Luchtgedreven polijstmachine voorzien van een velcro 
hechtsteunschijf Ø75mm. Licht en comfortabel model met 
luchtuitlaat naar achter gericht. Start met behulp van veilig-
heids handel. Voorzien van geluidsdemper.
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Excenter schuurmachine met stofafzuiging (LVR)

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

 Ø 
[mm]

excent
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

LVR 0,5 10000 150 5 1/4” 90 85 340 l/min 1 

Ergonomisch ge-
vormde luchtgedreven 

excenter schuurmachine. 
Deze machine is licht van 

gewicht en uitgevoerd met 
een centraal afzuig systeem voor 

optimale afvoer van stof. Uitermate 
geschikt voor het schuren, opruwen 
en finishen van houten en metalen 
vlakke delen. Wordt geleverd inclu-
sief steunschijf.

Excenter schuurmachine (LNR)

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

 Ø 
[mm]

excent
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

LNR 0,5 10000 150 5 1/4” 90 85 340 l/min 0,9 

Ergonomisch gevormde 
luchtgedreven excenter 

schuurmachine. Deze machine 
is licht van gewicht en uitermate 

geschikt voor het schuren, opruwen 
en finishen van houten en metalen 
vlakke delen. Wordt geleverd inclu-
sief steunschijf.
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Machines
Bandschuurmachine bandmaat 330x10mm (BST)

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

BST 0,53 16000 320 1/4” 90 81 113 l/min 0,95

Luchtgedreven bandschuurmachine uitgevoerd met een kleine schuurband 
zodat eenvoudig moeilijk te bereiken plekken en kleine oppervlakten kunnen 
worden bewerkt. Luchtuitlaat aan de achterzijde. Start met behulp van handel 

in handgreep. Hoek van de slijparm kan worden verdraaid.

Bandmaat 330x10mm

Bandschuurmachine bandmaat 520x20mm (BSC)

Art 
nr.

P
HP

N
rpm

Lengte
[mm]

inlaat
npt

druk
[psi]

geluid
dB(A)

lucht
verbruik

Gewicht
[kg]

BSC 0,53 16000 430 1/4” 90 81 113 l/min 0,95

Luchtgedreven bandschuurmachine uitgevoerd met een kleine schuurband 
zodat eenvoudig moeilijk te bereiken plekken en kleine oppervlakken kunnen 
worden bewerkt. Luchtuitlaat aan de achterzijde. Start met behulp van handel 
in handgreep. Hoek van de slijparm kan worden verdraaid.

Bandmaat 520x20mm

Banden voor bandschuurmachine
Afmeting LxH

[mm]
Surface conditioning

Coarse
 (80)

Medium
(120)

Very fine
(240)

Super fine
(400)

330x10 SCB330x10/CO SCB330x10/ME SCB330x10/VF SCB330x10/SF 50

520x20 SCB520x20/CO SCB520x20/ME SCB520x20/VF SCB520x20/SF 50

Afmeting LxH
[mm]

NZR polyester met zirkonium korrel & fillers
40 60 80 120

330x10 NZR/40/330X10 NZR/60/330X10 NZR/80/330X10 NZR/120/330X10 50

520x20 NZR/40/520X20 NZR/60/520X20 NZR/80/520X20 NZR/120/520X20 50

Afmeting LxH
[mm]

Trizact
A16 A30 A45 A65

330X10 TNC330X10/A16 TNC330X10/A30 TNC330X10/A45 TNC330X10/A65 50

520X20 TNC330X10/A16 TNC330X10/A30 TNC330X10/A45 TNC330X10/A65 50
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