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De Kemwelder IV, V3+ (art no. 68302) is een lassysteem 
voor snelle en betrouwbare reparaties voor de 
gereedschapmakerij- en matrijzenbouwbranche. 

Het lasapparaat werkt zo eenvoudig, dat zelfs iemand 
zonder laservaring goede resultaten zal behalen. Het 
gaat als volgt; u raakt voorzichtig met de elektrodepunt 
het te lassen punt aan, vervolgens schakelt de stuurkast 
de lasfunctie in en op hetzelfde moment wordt door 
middel van het handstuk de elektrode naar achter 
getrokken en een smeltbad gecreëerd. U hoeft zelf geen 
elektrodeafstand te bewaren. Met dit lasapparaat bent u in 
staat om de elektrode zeer precies te positioneren op de 
opeenvolgende punten, welke achtereenvolgens kunnen 
worden gelast. De lassnelheid is door de gebruiker 
te bepalen. Ter bescherming van uw ogen, sluit het 
diafragma van de microscoop bij iedere las. 

wordt standaard geleverd met:
regelkast, lashandstuk met 125 cm snoer, fixeerhandstuk 
met voetregelaar, magnetische- en klemaarding 
met 150 cm snoer, drukregelaar met 5 m gasslang, 
stereo lasmicroscoop (vergroting 10x) voorzien van 
anti-verblindingsfilter, LED-verlichting, zwenkarm en 
schakelbare magnetische voet (1200 N).

Compleet met de volgende accessoires:
Messing borsteltje, 10 speciale elektrodes Ø 0.6 mm en 
10 speciale elektrodes Ø 0.8 mm en met 1 diamantschijf.

N.B. de Kemwelder IV werkt op argon (bescherm-)gas, 
welke niet door Kemet geleverd kan worden.

eigenschappen
• Vooraf ingestelde parameters voor een verscheidenheid aan materialen;
• Mogelijkheid om specifieke lasbewerkingen te programmeren;
• Geschikt om veel verschillende materialen mee te lassen (bijv. staal, brons en 

aluminium);
• Altijd de juiste elektrodeafstand;
• Vanaf Ø 0.2 tot 1.0 mm lasdraden;
• Inclusief microscoop (vergroting van 10x);
• Laskit is klein en mobiel.

Kemwelder IV art. no.
Complete set 68302

toebehoren

Reserveonderdelen & accessoires Omschrijving art.nr.
Lashandstuk 68313
Elektrode slijpmotor Compleet met diamant schuurschijf en 

T-splitter
68319

Neusstuk Ø 3 mm standaard 68323
Neusstuk Ø 3 mm lang 30 mm langer dan 68323 t.b.v. dieptes 68327
Neusstuk Ø 4 mm standaard 68324
Neusstuk Ø 4 mm lang 50 mm langer dan 68324 t.b.v. dieptes 68334
Spantang Voor elektrode 0.6 mm 68325
Spantang Voor elektrode 0.8 mm 68326
Spantang Voor elektrode 1.0 mm 68335
Krasborstelpen Messing 14959
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Reserveonderdelen & accessoires Omschrijving art.nr.
Elektroden 0.6 mm (naalden) Geslepen aan beide zijden. Inhoud = 

10 stuks.
68321

Elektroden 0.8 mm (naalden) Geslepen aan beide zijden. Inhoud = 
10 stuks.

68322

Elektroden 1.0 mm (naalden) Geslepen aan beide zijden. Inhoud = 
10 stuks

68333

Handstukhouder Rubber 68315
Lasdraadhouder voor 0.2 - 1.0 mm draad 68310

lasdraad - zacht 30 Rc
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.2 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : Aanpassingen en reparaties aan matrijzen van 1.2311, 1.2312, 
1.2162, 1.2738. De las kan vervolgens worden geërodeerd, van structuur voorzien, 
verchroomd, geëtst, genitreerd, getemperd of gehard.  

Chemische samenstelling: Mn: 1.1, Si: 0.6, Mo: 0.5, C: 0.1, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode 32-1002S 32-1003S 32-1004S 32-1005S 32-1006S 32-1008S
Art.nr. 6835102 6835103 6835104 6835105 6835106 6835108

lasdraad - 42 - 46 HRc
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.2 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : 1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2367-1.2606, 1.2767. Dé vuller voor 
zwaar belaste hete bewerkingsgereedschappen die tegelijkertijd worden blootgesteld 
aan hoge mechanische, thermische of schurende druk. Bijvoorbeeld het smeden van 
hamers en persen, zadels, aluminium spuitgietmatrijzen, kunststof matrijzen, hete 
knipmessen. Verwerken van wolfraamcarbide gereedschappen. De las is vervolgens 
te temperen, nitreerbaar, verchroombaar, CVD te coaten, te polijsten en machinaal 
verwerkbaar.  

Chemische samenstelling: Cr: 5.0, Mo: 4.0, Mn: 0.7, Ti: 0.6, Si: 0.5, C: 0.25, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode 32-1302S 32-1303S 32-1304S 32-1305S 32-1306S 32-1308S
Art.nr. 6835202 6835203 6835204 6835205 6835206 6835208

lasdraad - 53 - 58 HRc
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.2 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : 1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2344, 1.2367-1.2606, 1.2767. Voor zeer 
slijtvaste lasnaden op gereedschappen en spuitgietmatrijzen, blootgesteld aan zware 
wrijving en druk, zelfs bij hoge temperaturen. Smeedgereedschap, rolspindels, hete 
ontbramingssecties. Bewerking door middel van slijp- of hardmetalen gereedschappen.

Chemische samenstelling: Cr: 7.0, Mo: 2.0, Mn: 1.2, C: 0.35, Si: 0.3, Ti: 0.3, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode 32-2002S 32-2003S 32-2004S 32-2005S 32-2006S 32-2008S
Art.nr. 6835302 6835303 6835304 6835305 6835306 6835308
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lasdraad - 54 - 60 HRc
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.2 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : 1.2379, 1.2436, 1.2601. Universeel toepasbaar voor 
opbouwlassen op componenten die worden blootgesteld aan zware impact en 
matige schuurspanningen. Ook voor snijgereedschappen, stempels, stansmessen en 
contouren in de auto-industrie. De las is taai en breuk- en randvast. Schuurbaar. 

Chemische samenstelling: Cr: 9.5, Si: 3.0, C: 0.5, Mn: 0.5

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode 32-3002S 32-3003S 32-3004S 32-3005S 32-3006S 32-3008S
Art.nr. 6835402 6835403 6835404 6835405 6835406 6835408

lasdraad - 53 - 58 HRc
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.3 mm - 0.8 mm
Voor : 1.2082, 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2344, 1.2367-1.2606, 
1.2767, 1.2842. Nu is er een draad volgens de "Duitse reinheidswet" (bierdrinkers 
zullen hier wel bekend mee zijn). Normale laserlasdraden zijn bedekt met een ragfijne 
koperen laag. Deze laag dient ter bescherming, maar resulteert in de praktijk regelmatig 
in verkleuring. 

Deze draad is onbehandeld, dat wil zeggen schoon en is daarom dé draad voor een 
spiegelende afwerking. 

Voor zeer hoog slijtvaste lassen op gereedschappen die worden blootgesteld 
aan hevige wrijving en druk bij hoge temperaturen, b.v. schraperoppervlakken, 
geleidebanen en dikke randen. Goede schuurmogelijkheden op met glasvezelversterkte 
kunststoffen. 

Chemische samenstelling: Cr: 7.0, Mo: 2.0, Mn: 1.2, C: 0.35, Si: 0.3, Ti: 0.3, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - 32-2103S 32-2104S 32-2105S 32-2106S 32-2108S
Art.nr. - 6835503 6835504 6835505 6835506 6835508

lasdraad - Nikkel
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.3 mm - 0.6 mm
Voor : 2.4060, 2.4061, 2.4066, 2.4068. Te gebruiken voor opbouw- 
en verbindingslassen voor in de handel verkrijgbare zuivere nikkelen, inclusief 
LC-nikkel, nikkellegeringen en vernikkeld staal. Dergelijke materialen worden 
voornamelijk gebruikt in de constructie van drukvaten en apparaten, in de chemische 
industrie, in de voedingsindustrie en in de energiesector (waar goede corrosie- en 
temperatuureigenschappen vereist zijn). 

Chemische samenstelling: Ni: 55.0, 32: 3.5, C: 0.1, Ti: +, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - 32-4003S 32-4004S 32-4005S 32-4006S 32-4008S
Art.nr. - 6836603 6836604 6836605 6836606 6836608



8

KemweldeR IV V3+ lassysteem

193PRECISION FINISHING SPECIALISTS

KemweldeR IV V3+ lassysteem

lasdraad - Gietijzer
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.3 mm - 0.6 mm
Voor : GG (grijs gietijzer) en GGG (ferritisch gietijzer (nodulair))
  materialen, verscheidene soorten gietijzer. Gebruikt voor opbouw- 
en verbindingslassen van ferritische en austenitische gietijzersoorten met bolvormig 
grafiet zowel als gemengde verbindingen met ongelegeerd en hooggelegeerd staal, 
koper en nikkellegeringen. Opbouwlassen op grijze gietijzersoorten zijn ook mogelijk. 

Chemische samenstelling: Ni: 55.0, Mn: 3.5, C: 0.1, Ti: +, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - 32-4103S 32-4104S 32-4105S 32-4106S -
Art.nr. - 6835703 6835704 6835705 6835706 -

lasdraad - 2316 en moeilijke staalsoorten
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.2 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : voor opbouw- en verbindingslassen op 1.2316 en moeilijke 
staalsoorten. Voor bufferen en verbindingen op koud en heet werkgereedschap. 

Chemische samenstelling: Cr: 30, Mn: 1.6, Si: 0.4, C: 0.10, Fe: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode 32-6502S 32-6503S 32-6504S 32-6505S 32-6506S 32-6508S
Art.nr. 6835802 6835803 6835804 6835805 6835806 6835808

lasdraad - 220 HB
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.3 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : Cu-Al multi-legering bronssoorten, coatings op gegoten en stalen 
materialen. Voor opbouw-, scheur- en verbindingslassen op Ampco bronssoorten, 
bijvoorbeeld op koelinzetstukken in kunststof matrijzen, fittingen, tekengereedschappen 
of verbindingslassen van aluminium-brons-staal. 

Chemische samenstelling: Mn: 13.0, Al: 7.5, Fe: 2.5, Ni: 2.5, Cu: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - 32-8003S 32-8004S 32-8005S 32-8006S 32-8008S
Art.nr. - 6835903 6835904 6835905 6835906 6835908

lasdraad - 140 HB
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.3 mm - 0.5 mm
Voor : Cu-Al multi-legering bronssoorten, coatings op gegoten en 
stalen materialen, alsook gemengde verbindingen op verschillende materialen. Voor 
verbindingen en plaatlassen op Cu-Al bronssoorten. Gemengde verbindingen van 
Cu-Al brons met staal naast verschillende materialen met elkaar, opbouwlassen 
op gereedschapsstaal of gietlegeringen. Coatings op staal en gietijzer. Goede glij-
eigenschappen, zeewater- en cavitatiebestendig. 

Chemische samenstelling: Al: 8, Mn: 2.2, Ni: 2.2, Fe: 2.0, Cu: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - 32-8103S 32-8104S 32-8105S - -
Art.nr. - 6836003 6836004 6836005 - -
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lasdraad - aluminium
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.4 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : aluminium. Geschikt voor opbouwlassen en verbindingen aan 
AISi legeringen met tot wel 7% silicium, alsook voor verschillende types van aluminium 
legeringen onderling.

Chemische samenstelling: Si: 5.0, Fe: < 0.4, Mn < 0.2, Al: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - - 32-AISi504S 32-AISi505S 32-AISi506S 32-AISi508S
Art.nr. - - 6836104 6836105 6836106 6836108

lasdraad - aluminium
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.4 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : aluminium. Geschikt voor AISi legeringen met tot wel 12% 
silicium, alsook voor verschillende types van aluminium legeringen onderling.

Chemische samenstelling: Si: 12, Fe: 0.2, Al: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - - 32-AISi1204S 32-AISi1205S 32-AISi1206S 32-AISi1208S
Art.nr. - - 6836204 6836205 6836206 6836208

lasdraad - aluminium-magnesium legeringen
Lengte : 333 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.3 mm - 0.8 mm, met uitzondering van 0.7 mm
Voor : ALMg2.7Mn, AKLMg4.5Mn, ALMg5, ALMgSi0.7, ALMgSiCu,
  ALZn4.5Mg1, G-ALMG3, G-ALMg5. Geschikt voor het lassen van 
aluminium-magnesium legeringen. 

Chemische samenstelling: Mg: 4.5-5.2, Mn: 0.7-1.1, Fe: 0.40, Si: 0.25, Zn: 0.25, Ti: 
0.15, Zr: 0.1-0.2, Cr: 0.05-0.25, Cu: 0.05, Al: overige

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - 32-AL4503S 32-AL4504S 32-AL4505S 32-AL4506S 32-AL4508S
Art.nr. - 6836303 6836304 6836305 6836306 6836308

lasdraad - RVs aIsi316
Lengte : 457 mm
Aantal : 100g
Diameter : 0.4 mm - 0.6 mm
Voor : RVS AISi316

Ø in mm 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Productcode - - 32-AISi31604S - 32-AISi31606S -
Art.nr. - - 6836404 - 6836406 -
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mobiele rookafzuigingsunit III
Voor het afzuigen van lasrook en stof. De krachtige afzuiger is compact, mobiel en 
geruisloos vanwege een borstelloze motor. 

Dit vacuümsysteem mag niet worden gebruikt om brandbaar stof op te zuigen.

mobiele rookafzuigingsunit III art. no.
Debiet max. : 235 m3/h
Elektrisch vermogen : 220V - 1f - 50Hz
Afmetingen (BxDxH) : 420 x 400 x 245 mm
Geluidsniveau : <50dBA in het werkgebied
Gewicht : ±15 kg
Filterniveau 1 : voorfilter voor grof stof
Filterniveau 2 : fijnfilter EU5 voor 98% > 3 µm
Filterniveau 3 : actieve kool en ultrafijn 99.97% < 0.3 µm

68338

afzuigarm 75 mm art. no.
Voor aansluiting op rookafzuigingsunit III. Zelfdragend met trechtermond.
Lengte : 1.4 m

68339

Zuigtip art. no.
Ten behoeve van aansluiting op afzuigarm 75 mm (art.nr. 68339). 6833901

Verbindingsstuk art. no.
Voor 50 mm afzuigarmen ten behoeve van rookafzuigingsunit III. 68340

afzuigarm 50 mm art. no.
Voor aansluiting op rookafzuigingsunit III. Zelfdragend met verlichte 
trechtermond.
Lengte : 0.65 m

68341
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Met de lasergraveerapparaten kunt u uw artikelen 
eenvoudig graveren met een barcode, QR code, tekst 
en zelfs afbeeldingen. Het systeem wordt via de PC met 
meegeleverde software aangestuurd. 

De machines worden compleet geleverd met: lens 
met graveergebied, veiligheidsbril voor het laseren, 
voetschakelaar, gereedschapsset en geheugenstick met 
software.

lasergraveerapparaten

plm30 - technische gegevens art. no.
Gesloten tafelmodel compleet met bedieningssoftware.
Aansluiting : 220-240V, 0.5 kVa, 50 Hz
Type : Fibre laser
Vermogen : 30W
Golflengte : 1064 nm
Markeergebied : max. 110 x 110 mm
Werkgebied : 350 x 230 x 130 mm
Afmetingen control unit : 680 x 428 x 705 mm
Afmetingen laser unit : -
Afmetingen apparaat : -
Gewicht : 63 kg

68030

plmp30 - technische gegevens art. no.
Open tafelmodel compleet met bedieningssoftware. 
Aansluiting : 220-240V, 0.5 kVa, 50 Hz
Type : Fibre laser
Vermogen : 30W
Golflengte : 1064 nm
Markeergebied : max. 110 x 110 mm
Werkgebied : n.v.t.
Afmetingen control unit : 350 x 200 x 450 mm
Afmetingen laser unit : 700 x 310 x 720 mm
Afmetingen apparaat : -
Gewicht : 40 kg

-

plmpF30 - technische gegevens art. no.
Open verrijdbaar model compleet met bedieningssoftware.
Aansluiting : 220-240V, 0.5 kVa, 50 Hz
Type : Fibre laser
Vermogen : 30W
Golflengte : 1064 nm
Markeergebied : max. 110 x 110 mm
Werkgebied : n.v.t.
Afmetingen control unit : 400 x 210 x 490 mm
Afmetingen laser unit : 600 x 95 x 140 mm
Afmetingen apparaat : 1370-1480 x 850 x 800 mm
Gewicht : 51 kg

68035

toebehoren

Beschermbril voor lasergraveerapparaat art. no.
Te gebruiken bij het laseren met machine types PLMP30 en PLMPF30. 68099
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Roterende houder voor plm30 art. no.
Te gebruiken voor cilindrische stukken tot 60 mm.
Enkel aan te sluiten op de PLM30 (gesloten lasergraveerapparaat).

68089

Roterende houder voor plmpF30 art. no.
Te gebruiken voor cilindrische stukken tot 80 mm.
Enkel aan te sluiten op PLMPF30 (open lasergraveerapparaat).

68088

laptop t.b.v. van lasergraveerapparaat art. no.
Met QWERTY toetsenbord. Compleet met bedieningssoftware. 68100

laptop t.b.v. van lasergraveerapparaat art. no.
Met AZERTY toetsenbord. Compleet met bedieningssoftware. 68101

Rookafzuigingsunit
Voor bijbehorende rookafzuigingsunit zie artikel Mobiele rookafzuigingsunit III 
(art.nr. 68338).

slangenset art. no.
Ten behoeve van aansluiting lasergraveerapparaat op Mobiele 
rookafzuigingsunit III. Hiervoor is verbindingsstuk (art.nr. 68340) nodig.
Lengte : 2 m

68344
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Deze bankschroef met kogelgewricht is uiterst geschikt 
voor gereedschap- en matrijzenmakers alsook voor 
elektronische en mechanische montages.

Door bediening van de tuimelaar is het werkstuk 
eenvoudig te draaien en in de beste werkpositie te 
brengen.

Uniek aan dit type bankschroef is de onafhankelijk te 
draaien spankop. De spankop sluit op een tandwiel (zie 
inzet) aan, waardoor deze heel nauwkeurig te positioneren 
is. Hierdoor is het correct instellen van de werkpositie nog 
eenvoudiger.

Technische specificatie

2B st 1B al
Spanwijdte (mm) 80 46
Max. opening (mm) 110 70
Klemhoogte (mm) 52 35
Gewicht (kg) 5.8 2.0
art.nr. 69636 69010
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magneetkogel
Deze verzwaarde magneetkogel is bijzonder praktisch bij onder andere polijst- en 
microlaswerkzaamheden. Door het slip-stick effect tussen kogel en steun houdt de 
magneetkogel het werkstuk stabiel in iedere positie. Snel, eenvoudig en betrouwbaar.

• Voor ergonomisch polijsten;
• De kogel kan in alle richtingen draaien en kantelen;
• De magneet kan in- en uitgeschakeld worden.

Kogel Ø (mm) magneet Ø 
(mm)

magneet-
kracht 

(N/cm2)

Gewicht (kg) Hoogte 
(mm)

art.nr.

128 80 80 5 104 69966
158 100 100 9 129 69967
188 130 100 15 145 69968
218 160 100 22 164 69969
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matrijstafel, verschuifbare tafels
Deze matrijstafel, met twee verschuifbare tafels die tevens onafhankelijk van elkaar 
te draaien zijn, biedt de mogelijkheid om verschillende bewerkingen aan matrijzen 
gemakkelijker uit te voeren, zoals:
• Onderhoud;
• Reparaties;
• Reinigen;
• Voorbereidingen op spuitwerk;
• Assembleren;
• Afstellen.

Binnen één minuut is de matrijs te openen - draaien - sluiten.

Voordelen:
• Veiligheid:

• Veilig in gebruik;
• Betere bescherming matrijs;
• Voorkomt moeizame hantering matrijs;
• Ergonomisch verantwoord.

• Productie:
• Tijdwinst;
• Gebruiksvriendelijk;
• Neemt weinig plaats in beslag.

technische gegevens:
Lengte : 1200 mm
Breedte : 600 mm
Hoogte : 280 mm 
Opening : 450 mm
Tafelbladen : 500 x 350 mm

max. draagvermogen art.nr.
Tot 1500 kg 92515
Tot 2000 kg 92520
Tot 3000 kg 92530

draaitafel compleet met drieklauwplaat
Deze matrijstafel met een tafeldiameter van 300 mm en een maximaal draagvermogen 
van 100 kg (horizontaal, max. 50 kg verticaal) is uitgerust met een elektronisch 
geregelde rotatiesnelheid en een handmatige kantelmogelijkheid van de opspantafel. 

art. no.
Netspanning : 220V
Draagvermogen : 100 kg (horizontaal, max. 50 kg verticaal)
Max. opspanning : Ø 125 mm
Tafeldiameter : Ø 300 mm
Toerental : 0,6 - 6 per minuut (min. - max.)
Eigen gewicht : 21 kg
Afmetingen : 450 x 414 x 378 mm (L x B x H)

92510
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• Geschikt voor het snel en doeltreffend polijsten van 
cilindrische werkstukken zoals matrijsstempels;

• Veilig voor operator, de klauwplaat is afgeschermd 
zodat deze tijdens werking niet aan te raken is;

• Geleverd met aanzetknop;
• Optie: inwendige remschoen voor een snelle stop.

Kemet polijstbok

UVm-j2 UVm-j3
Netspanning 400V 400V
Vermogen motor 600W 2.400W
Rotatiesnelheid 700/950/1400 omw./min.

m.b.v. schakelaar
700/1400/2800 omw./min.
m.b.v. schakelaar

Kleur hamerslaggroen, RAL 6011 hamerslaggroen, RAL 6011
Afmetingen 280 x 280 x 220 mm 340 x 330 x 280 mm
art.nr. 69663 69673

drieklauwplaat, los
Ø 125 mm, met 3 klauwen. Verplicht te leveren inclusief beschermingskap (art.nr. 
69666).

art. no.
Voor UVM-J2 polijstbok. 69665

art. no.
Voor UVM-J3 polijstbok. 69675

Inwendige remschoen
Uit technisch oogpunt is het niet mogelijk om de remschoen achteraf te monteren.

automatische rem, elektromagneetventiel art. no.
Voor UVM-J2 en UVM-J3 polijstbok.

Deze rem treedt automatisch in werking bij het uitschakelen van de machine 
of na het loslaten van de voetregelaar.

69676

Voetregelaars

Voetregelaar aan/uit art. no.
Voor UVM-J2 en UVM-J3 polijstbok. 69677

Voetregelaar continu art. no.
Voor UVM-J2 en UVM-J3 polijstbok, continu contact. 69679
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Beschermingskap
Ten behoeve van polijstbok.

UVm-j2/j3 t.b.v. drieklauwplaat (verplicht) art. no.
Geschikt voor zowel de UVM-J2 als UVM-J3 polijstbok. 69666

UVm-j2 vonkenbeschermkap met veiligheidssensor art. no.
Alleen in combinatie met elektromagnetische rem te gebruiken. Bij wegdraaien 
van de kap treedt automatisch de rem in werking. 

69683

UVm-j3 vonkenbeschermkap met veiligheidssensor art. no.
Alleen in combinatie met elektromagnetische rem te gebruiken. Bij wegdraaien 
van de kap treedt automatisch de rem in werking. 

69678

Overige

Ondertafel art. no.
Voor UVM-J2 en UVM-J3 polijstbok. 69680

Noodstop art. no.
Noodstop - verplicht 69685

Uitvoeringen polijstbok

model UVm-j3 
automatische rem

UVm-j2
automatische rem

Basisapparaat 69673 69663
Automatische rem 69676 69676
Drieklauwplaat 69675 69665
Beschermkap drieklauwplaat
(verplicht)

69666 69666

Noodstop
(verplicht)

69685 69685

Voetregelaar 69677 (aan/uit) óf
69679 (continu)

69677 (aan/uit) óf
69679 (continu)

Opties
Vonkenbeschermkap met 
veiligheidssensor

69678 69683

Ondertafel 69680 69680
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lOeplamp met led-VeRlICHtING
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pOlIjstBOK

Dit type loeplamp is het meest geavanceerde vergrootglas 
met verlichting ooit ontworpen.

• Uiterst geschikt voor veeleisend werk;
• Grote lens voor een nauwkeurig zicht;
• Met gepatenteerde flexibele en zelf-balancerende 

arm;
• Zowel horizontaal, verticaal als lateraal te 

positioneren;
• Sterke verlichting in vergelijking met soortgelijke 

loeplampen;
• Het ontwerp en de gebruikte materialen staan garant 

voor een hoge kwaliteit loeplamp;
• Bovendien uitgerust met een dimmer, waarmee de 

lichtintensiteit aan te passen is (100 tot 10%).

Kenmerken
• Hoogfrequentie elektronische ballast voorkomt flikkering en verlengt standtijd van 

de lamp;
• Zeer grote lens, Ø 165 mm, 3.5 of 5 dioptrie, geeft groot beeld (werkstuk is met 

beide ogen goed zichtbaar);
• Ronde belichting voorkomt schaduwplekken;
• Nauwkeurig berekende reflectie zorgt voor een erg hoge lichtintentie op focus 

afstand;
• Arm is gemakkelijk in positie te plaatsen;
• Onderhoudsvriendelijk.

technische gegevens

loeplamp met led-verlichting - dioptrie 3.5 art. no.
Verlichting : LED
Dioptrie : 3.5
Totale vergroting : 1.88
Brandpuntafstand : 287.5
Kleurtemperatuur : 940
IP-waarde (beveiligingsklasse) : 20
Arm : flexibel
Lengte van de arm : 100 cm
Gewicht : 4.9 kg

92400

loeplamp met led-verlichting - dioptrie 5 art. no.
Verlichting : LED
Dioptrie : 5
Totale vergroting : 2.25
Brandpuntafstand : 200
Kleurtemperatuur : 940
IP-waarde (beveiligingsklasse) : 20
Arm : flexibel
Lengte van de arm : 100 cm
Gewicht : 5.2 kg

92401

Opzetlens art. no.
Voor zowel de loeplamp met dioptrie 3.5 als 5. Met deze lens erbij vergroot de 
lamp:
• x 3.4 voor het model met 3.5 dioptrie;
• x 3.5 voor het model met 5 dioptrie.

9240506
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Deze zwanenhals ledlamp is uiterst geschikt voor het 
belichten van fijn werk. Geeft een krachtige belichting en 
biedt optimale wendbaarheid dankzij de ergonomische 
hendel. De optionele dimmer maakt het mogelijk de 
helderheid aan te passen.

technische gegevens

Zwanenhals led-lamp art. no.
Verlichting : LED
Standtijd verlichting : minimaal 50.000 uren
Kleurtemperatuur : 4500° Kelvins
Lichtstroom : 980 lm
Beschermingsklasse : II
Watt : 7 (gelijk aan 50 W halogeen)
Kopgrootte : 110 x 110 mm
Lengte arm : 114 cm
Afmeting basis : 69 x 69 x 115 mm
Voedingskabel : 3m (lengte)
Gewicht : 2.4 kg

92429

Optionele voeten
Bovenstaande lamp wordt standaard zonder voet geleverd. Hieronder de mogelijke 
voeten. 

Omschrijving art.nr.
Magneetvoet 92448
Tafelklem 92449
Zware metalen plaat ter positionering. In zwarte uitvoering. 9242301
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led-lamp met dUBBele KOp (HydRa)
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GROte led-lamp (Hepta)

Uniek model door het ontwerp en de uitstraling. Met 
grote flexibele arm die in alle richtingen te plaatsen is, 
totale lengte 1250 mm. De koppen, gemonteerd op twee 
aparte flexibele armen met een lengte van 250 mm, zijn 
eveneens vrij te positioneren.

Ideaal voor extrusiematrijsdelen, doordat deze langs 2 
zijden is te belichten.

Kenmerken
• Met de beide lichtpunten is het mogelijk om 2 verschillende plaatsen nauwkeurig te 

belichten met slechts één lamp;
• Bijkomend voordeel: door de belichting vanuit verschillende richtingen vallen 

schaduwen weg.

technische gegevens

lamp met dubbele kop art. no.
Verlichting : LED
Standtijd verlichting : minimaal 50.000 uren
Kleurweergave : 95/100
Kleurtemperatuur : 4500° Kelvins
Beschermingsklasse : II
Watt : 2 x 4.2
Diameter kop : 60 x 95 mm
Lengte hoofdarm : 1250 mm, in alle richtingen te positioneren
Lengte armen naar kop : 250 mm, vrij te positioneren
Afmeting basis : 69 x 69 mm, hoogte 115 mm
Lux (voor elke lamp) : 20.000 lux bij 30 cm, verlichte diameter 15 

cm
  7.000 lux bij 50 cm, verlichte diameter 20 cm
  1.700 lux bij 100 cm, verlichte diameter 30 

cm
Voedingskabel : 3 m (lengte)
Gewicht : 2.7 kg

92421

Optionele voeten
Bovenstaande lamp wordt standaard zonder voet geleverd. Hieronder de mogelijke 
voeten. 

Omschrijving art.nr.
Magneetvoet 92448
Tafelklem 92449
Zware metalen plaat ter positionering. In zwarte uitvoering. 9242301
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Unieke lamp met 3 armen (650 mm). In alle richtingen te 
positioneren. Ideaal voor het verlichten van grote vlakken. 

Ideaal voor extrusiematrijsdelen, doordat deze langs 3 
zijden is te belichten.

Kenmerken
• Voor een betere lichtverdeling tijdens beeldschermwerk, afwisselende 

werkzaamheden of visuele inspecties;
• Voorkomt reflectie.

technische gegevens

lamp met drie koppen art. no.
Verlichting : LED
Standtijd verlichting : minimaal 50.000 uren
Kleurweergave : 95/100
Kleurtemperatuur : 4500° Kelvins
Lichtstroom : 1260 lumen
Beschermingsklasse : II
Watt : 3 x 4.2
Diameter kop : 60 x 95 mm
Lengte arm : 650 mm, in alle richtingen te positioneren
Afmeting basis : 169 x 69 mm, hoogte 115 mm, 
  interaxiaal 54,5 mm
Lux (voor elke lamp) : 20.000 lux bij 30 cm, verlichte diameter 15 

cm
 : 7.000 lux bij 50 cm, verlichte diameter 20 cm
 : 1.7000 lux bij 100 cm, verlichte diameter 30 

cm
Voedingskabel : 3 m (lengte)
Gewicht : 4 kg

92422

Optionele voeten
Bovenstaande lamp wordt standaard zonder voet geleverd. Hieronder de mogelijke 
voeten. 

Omschrijving art.nr.
Magneetvoet 92448
Tafelklem 92449
Zware metalen plaat ter positionering. In zwarte uitvoering. 9242301
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led-lamp met lINeaIRe KOp (lINa)
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led-lamp met dRIe KOppeN (leRNa)

Een esthetische en duurzame lamp. Geeft helder wit licht, 
vergelijkbaar met daglicht. 

Standaard geleverd zonder voet.

Kenmerken
• Door de linaire kop met 12 LED's is het mogelijk een groot oppervlak gelijkmatig te 

belichten;
• Lampkop gemaakt van geanodiseerd aluminium en glas.

technische gegevens

lamp met lineaire kop art. no.
Verlichting : LED
Standtijd verlichting : minimaal 50.000 uren
Kleurweergave : 95/100
Kleurtemperatuur : 6000° Kelvins
Lichtstroom : 1400 lumen
Beschermingsklasse : II
Watt : 17
Lengte arm : 650 mm, in alle richtingen te positioneren
Afmeting basis : 169 x 69 mm, hoogte 115 mm
Lux : 20.000 lux bij 30 cm, verlicht werkvlak 45 x 

30 cm
  8.000 lux bij 50 cm, verlicht werkvlak: 70 x 

60 cm
Voedingskabel : 3 m (lengte)
Gewicht : 2 kg

92423

Optionele voeten
Bovenstaande lamp wordt standaard zonder voet geleverd. Hieronder de mogelijke 
voeten. 

Omschrijving art.nr.
Magneetvoet 92448
Tafelklem 92449
Zware metalen plaat ter positionering. In zwarte uitvoering. 9242301
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Deze zwanenhals halogeenlamp heeft twee lampen. Met 
de wisselschakelaar schakelt u van een grote straal (36°) 
naar een gerichte straal (10°). 

Lichtbron: 12V / 35W, OSRAM GU 4 Decostar krachtige 
lamp (met UV-filter).

technische gegevens

Zwanenhals halogeenlamp art. no.
Verlichting : halogeen
Standtijd verlichting : minimaal 4.000 uren
Kleurtemperatuur : 3000° Kelvins
Lichtstroom : 700 lm
IRC : 100
Beschermingsklasse : II
Watt : 2x 35W
Kopgrootte : 110 x 100 mm
Lengte arm : 65 cm
Afmeting basis : 69 x 69 x 115 mm
Voedingskabel : 3 m (lengte)
Gewicht : 1.5 kg

92440

Optionele voeten
Bovenstaande lamp wordt standaard zonder voet geleverd. Hieronder de mogelijke 
voeten. 

Omschrijving art.nr.
Magneetvoet 92448
Tafelklem 92449
Zware metalen plaat ter positionering. In zwarte uitvoering. 9242301
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F3000 led-lamp
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HalOGeeNlamp (jUlIa)

Deze lichtbron combineert de voordelen van LED-
verlichting met die van glasvezel. De hoogste 
lichtintensiteit, koud licht en weinig onderhoud resulteren 
in een veelzijdig inzetbare lichtbron. 

technische gegevens

F3000 led-lamp art. no.
Verlichting : LED
Standtijd verlichting : 30.000 uren
Kleurtemperatuur : 5800° Kelvins
Watt : 65
Afmeting basis : 170 x 196 x 98 mm 

78300

europees netsnoer art. no.
Behorende bij de F3000 LED-lamp. 78301

dubbele led-arm art. no.
Behorende bij de F3000 LED-lamp. Diameter 2 x 4.5 mm, lengte 550 mm. 78302
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• Slanke vormgeving voor gemakkelijk gebruik in 
nauwe openingen;

• Een oplaadbare batterij maakt snoerloos gebruik 
mogelijk;

• Voor controle en herstel op locatie, bijv. matrijzen in 
spuitgietmachines;

• Geleverd met handige magnetische haak om, indien 
nodig, het licht te helpen richten;

• Zaklampfunctie dankzij lichtpunt voorop de lamp.

Kenmerken
Draagbare inspectielamp, 2.5W, met LED-verlichting (16 LED's). Capaciteit 
hoekverlichting: 75°. Op te laden via adapter. Fijn en compact, ideaal om moeilijk 
bereikbare plaatsen te inspecteren of belichten. Met een IP-waarde van 56 goed te 
gebruiken in vochtige omgeving. De acryl en rubberen afwerking beschermt tegen 
schokken; voorzien van geribbeld handvat.

technische gegevens

Inspectielamp art. no.
Dubbele verlichting : looplamp/lichtpunt
Lichtopbrengst : 400 lumen/150 lumen
Capaciteit LI-ion batterij : 4 uur/1.5 uur
IP-waarde/beveiligingsklasse : 56
Materiaal afwerking : acryl en rubber
Handvat : geribbeld, antislip
Afmetingen : Ø 25 x 357 mm
Voltage : 100 - 240VAC, geleverd met adapter
Oplaadtijd : 6 uur
Verbruik : 2.5W
Gewicht : 220g

92419
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UltRaVIOlet led-ZaKlamp
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INspeCtIelamp

Een compacte UV LED-zaklamp voor het snel en 
gemakkelijk identificeren van deeltjes op oppervlakken, 
die onder een normale lichttoevoer onzichtbaar blijven. 

Voor zowel fluorescerende als niet-fluorescerende 
deeltjes, zoals deeltjes van organische oorsprong, 
vingerafdrukken, organische vetten en alkaline. 

Optimaliseert de kwaliteitscontrole en vereenvoudigt het 
behalen van de gestelde kwaliteitscontrole. 

Onmisbaar binnen kwetsbare zones, waar netheid van het 
grootste belang is. 

toepassing
• Netheidscontroles binnen gevoelige omgevingen in het assemblageproces;
• Identificatie van deeltjes op te assembleren onderdelen;
• Controle van aanwezigheid op fluorescerende en niet-fluorescerende deeltjes op:

• Kunststof oppervlakken;
• Roestvaststalen oppervlakken;
• Aluminium oppervlakken;
• Doekjes;
• Cleanroomkleding;
• Oppervlakken in een cleanroom, zoals plafonds, muren en vloeren.

• Controle van reinigingsprocessen;
• Controle van apparaten in een cleanroom;
• Lekkage-opsporing.

technische gegevens

Ultraviolet led-zaklamp art. no.
Vermogen LED : 1 Watt
IP : 65
Golflengte UV : 390 - 395 nm
Waterdicht : ja
Capaciteit, autonoom : 3,5 uur
Gewicht : 0,144 kg
Batterijen : 2x CR123A (niet meegeleverd)

92424

CR123a batterij art. no.
Voor de ultraviolet LED-zaklamp. 9242401
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De professionele UV365 zaklamp is een oplaadbare 
ultraviolette zaklamp, ideaal voor inspectiewerk. De 
UV365 zaklamp heeft een krachtige straal van 365 nm, 
en biedt optimale prestaties die tot 35 meter kunnen 
bestrijken! Dankzij de beschermingsgraad (IP65) en 
de aluminium behuizing is de lamp beschermd tegen 
water en schokken. De zaklamp wordt geleverd met een 
oplaadbare batterij.

toepassing
• Detecteren van vetten;
• Detecteren van lekken.

technische gegevens

professionele UV365 inspectielamp art. no.
Geleverd met oplader en een extra batterij. 
Vermogen LED : 5 Watt
IP : 65
Golflengte UV : 365 nm
Bereik : 35 meter
Waterdicht : ja
Capaciteit, autonoom : 4 uur
Gewicht : 0,113 kg
Batterijen : Li-Ion

92431
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INspeCtIelamp BRIGHt lIGHt sUN FlasH
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UV365 pROFessIONele INspeCtIeZaKlamp

Compacte lamp. Voor het snel en gemakkelijk detecteren 
van deeltjes op oppervlakken van verschillende 
materialen. Voorzien van krachtige lichtstraal, die ervoor 
zorgt dat zeer kleine vervuilingen met het blote oog 
zichtbaar worden. 

Het handvat is uitgevoerd met een gegroefde rubberen 
bekleding voor een betere grip.

toepassing
• Netheidscontroles binnen gevoelige omgevingen in het assemblageproces;
• Identificatie van deeltjes op te assembleren onderdelen;
• Controle van aanwezigheid op fluorescerende en niet-fluorescerende deeltjes op:

• Kunststof oppervlakken;
• Roestvaststalen oppervlakken;
• Aluminium oppervlakken;
• Doekjes;
• Cleanroomkleding;
• Oppervlakken in een cleanroom, zoals plafonds, muren en vloeren.

• Controle van reinigingsprocessen;
• Controle van apparaten in een cleanroom;
• Lekkage-opsporing;
• Opsporen van schade, zoals krassen.

technische gegevens

Inspectielamp Bright light sun Flash art. no.
Vermogen LED : 5 Watt
IP : 54
Lichtopbrengst : 300 lumen
Uitstraalhoek : afstand 50 cm: 1.200 - 35.000 lux
Hoekverlichting : 10 - 70°
Kleurtemperatuur : 6000K
Kleurweergave : 70
Focus : instelbaar
Materiaal : mat zwart staal
Materiaal handvat : met rubberen bekleding
Capaciteit, autonoom : 9 uur
Gewicht : 0,446 kg

Geleverd met batterijen en etui.

92425
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lOepeN

Hoofdloep met verlichting
Hoofdloep voor precisie werkzaamheden. Ideaal voor de controle van bewerkte 
oppervlakken. Standaard voorzien van 3 loepglazen. Hierdoor kunt u zelf bepalen welke 
vergroting het meest geschikt is voor uw toepassing. Het compartiment van de LED-
verlichting is zowel horizontaal als verticaal te bewegen, waarbij de LED-verlichting ook 
nog eens apart te positioneren is. De verlichting werkt op batterijen. 

Hoofdloeplamp art. no.
Dioptrie : 1.5 - 3 - 8.5 - 10 
Lensmateriaal : acrylhars (beschermd door barstvrije 

onbuigzaame coating)
Lensgrootte : 89 x 29 mm
Diameter eenogige lens : 29 mm
Hoofdband : verstelbaar, ook voor brildragers
Gewicht : 148g (incl. lichtcompartiment en batterijen)
Voeding : 2x AAA batterijen (inbegrepen)

92450

loepbril
• Voor veeleisende gedetailleerde werkzaamheden;
• Eenvoudige regeling van de dioptrie: ± 3 dioptrie, rechts en links zijn afzonderlijk 

instelbaar, cilindercorrectie is niet mogelijk;
• Eenvoudig verstelbare pootjes (kan versteld worden zonder te verwarmen);
• Groot bereik pupilafstand: 60-68 mm;
• Werkafstand: ± 40 cm;
• Geleverd in een hard foamen doosje.

loepbril art. no.
Voordelen:

• Beiden handen beschikbaar voor complexe werkzaamheden;
• Comfortabele werkafstand en een groot zichtveld;
• Lichtgewicht, tijdloos design;
• Modern, praktrisch ontwerp. 

92451

metalen opvouwbare loep
Een metalen opvouwbare handloep met 2 verschillende loepglazen. Door zowel de 4x 
als de 6x vergroting komt het in totaal uit op een vergroting van 10x. Het lichaam is mat 
verchroomd messing; het lensframe is zwart gelakt.

metalen opvouwbare loep art. no.
Diameter lenzen : 27 
Lenstype : Biconvex
Materiaal : Verchroomd messing met een metalen 

lensframe  
Vergroting : 4x + 6x = 10x

92393
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Met flexibele arm die in diverse richtingen te positioneren 
is. Specifiek geschikt voor polijstwerkzaamheden, 
industriële inspectie, assemblage en kwaliteitscontrole. 

De microscoop is zeer handig in het gebruik en biedt 
een uitkomst voor het polijsten van matrijzen, stempels 
en andere gedetailleerde stukken. Tevens optimaal te 
gebruiken voor de inspectie en het herstel van printplaten 
(PCB’s).

Vergeleken met conventionele microscopen, geeft de 
A60F stereomicroscoop een veel grotere scherptediepte. 
De energiezuinige LED-verlichting maakt lampen 
verwisselen overbodig, verlaagt bedieningskosten en is 
prettiger voor de ogen en de concentratie.

eigenschappen
• Unieke scherptediepte (13.6 mm);
• Vergroting van 5x tot 30x;
• 46 mm objectveld;
• Ergonomisch werken, dankzij de grote werkafstand (122 mm);
• Antistatische kunststof behuizing;
• Inclusief LED-ringverlichting met 10 helderheidsniveaus;
• Diffusor voor het reduceren van reflecties (afneembaar); 
• Met flexarmstatief;
• Eenvoudig bekijken van het object in x- en y-richting;
• Eenvoudige hoogteverstelling voor uiteenlopende objecthoogtes;
• Maximale ruimtebesparing dankzij bevestiging met tafelklem. 

toepassingen
Ideaal voor:
• Polijstwerkzaamheden;
• Revisie van matrijzen;
• Bewerkingen op kleine gereedschappen;
• Controle na lepbewerking;
• Industriële inspecties;
• Montages;
• Kwaliteitscontroles.

stereomicroscoop a60F

Optische informatie art. no.
Optieksysteem : Greenough met Fusion Optics
Zoom : 6 : 1
Vergroting : 5 - 30 x
Maximaal zichtveld Ø : 46 mm
Maximale scherptediepte : 13.6 mm
Maximale uitsteeklengte : 995 mm
Werkafstand : 122 mm
Inkijkhoek : 38°
LED-verlichtingssysteem : 16 Med Power SMT LED’s
Kleurtemperatuur : 5600 K

78200

toebehoren

Beschermhoes anti-statisch art. no.
Afmetingen : 320 x 190 x 140 mm 7820001

Oogkapje art. no.
Voor stereomicroscoop A60F 7820002
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Veilig hi-tech keramisch ontbraamgereedschap voor het 
ontbramen van kunststof en zachte materialen.

Kenmerken
• Moderne keramiek maakt veilig ontbramen mogelijk 

door de brede snede van de Work-Finisher;
• Ontbraamt harde kunststoffen moeiteloos zonder 

gevaar voor de vingers;
• Gelijkmatig ontbramen zonder beschadigingen 

aan de gespoten stukken. Ideaal voor gebogen en 
gecompliceerde vormen;

• Ook geschikt voor zachte metalen zoals aluminium, 
koper, messing;

• Uitmuntende resultaten op ultra-harde harsen die met 
koolstofstaal gereedschap moeilijk te ontbramen zijn;

• De Work-Finisher met een lange standtijd behoudt 
zijn snede zonder dat deze herslepen behoeft te 
worden. Betrouwbaar en tijdbesparend.

Opmerking: niet aanbevolen voor zachte kunststoffen 
zoals geplastificeerd PVC, EVA.

afmetingen

wF-1540 wF-620
A (lengte bovenkant mes, wit deel) 40 mm 25 mm
B (hoogte snede) 14 mm 5 mm
C (hoogte mespunt) 1 mm 1 mm
D (breedte mespunt) 1.5 mm 1.5 mm
E (totale lengte) 175 mm 133 mm
F (hoogte grip direct achter mes) 14 mm 10 mm
G (breedte handvat) 14 mm 14 mm
art.nr. 69735 69734
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eco-Finish ontbraammessen
Een compleet programma aan messen met keramische snijbladen voor het ontbramen/
afschuinen van kunststof producten en bewerkte delen uit aluminium, koper en 
messing. 

eF800 ontbraammes art. no.
Een mes met een lemmet uit keramiek. 

• Uitschuifbaar en intrekbaar;
• Wisselbaar
• Lange standtijd;
• Niet-magnetisch;
• Mesdikte 0.8 mm.

69731

losse lemmeten voor eF800 art. no.
Set met keramische lemmeten (2 stuks) voor EF800. 6973101

eF1200 ontbraammes art. no.
Een mes met een lemmet uit keramiek. 

• Uitschuifbaar en intrekbaar;
• Wisselbaar;
• Afbreekbaar;
• Mesdikte 0.8 mm.

69732

losse lemmeten voor eF1200 art. no.
Set met keramische lemmeten (2 stuks) voor EF1200. 6973201

micro-Finish ontbraammes

mF400 art. no.
Een mes met een klein lemmet uit keramiek. Ideaal voor het ontbramen van 
kleine of bewerkte vormen. Wordt geleverd met extra lemmet. 

• Mesdikte 0.4 mm.

69733

losse lemmeten voor mF400 art. no.
Set met kleine keramische lemmeten (5 stuks) voor MF400. 6973301
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De hardheidstesterset is te gebruiken voor het bepalen 
van de hardheid van materialen tussen 40 en 65 Rc 
(Rockwell C) en 302 - 865 Vickers, ter plekke, vóór 
machinale bewerkingen en na warmtebehandelingen.

Het is belangrijk te weten wat de hardheid van de te 
bewerken materialen is. De hardheidstester is hiervoor 
in te zetten teneinde de juiste schuurmiddelen te kunnen 
bepalen vóór aanvang van een lep- of polijstbewerking.

De set bevat 6 vijlen van verschillende hardheden. 
Voor een gemakkelijke herkenbaarheid is de hardheid 
aangegeven middels een gekleurd handvat.

toepassingen
• Onderhouds- en reparatiewerkplaatsen;
• Onderzoek- en kwaliteitscontole-afdelingen;
• Matrijzen- en stempelmakerijen.

art.nr. 69700

Hardheidstesters
Standaard afmetingen:
Diameter : 4.3 mm.
Lengte : 175 mm.

aanduiding Hardheidsreeks Kleur
40 Rc 40-42 Rc/392-412 HV Rood
45 Rc 45-47 Rc/446-471 HV Geel
50 Rc 50-52 Rc/513-544 HV Lichtgroen
55 Rc 55-57 Rc/595-633 HV Donkergroen
60 Rc 60-62 Rc/697-746 HV Blauw
65 Rc 64-66 Rc/800-865 HV Zwart



8

plastIFORm

219PRECISION FINISHING SPECIALISTS

HaRdHeIdstesteR

Inspectie-kit bestaande uit twee componenten die bij 
contact uitharden (1:1 ratio). Deze kits zijn specifiek 
ontwikkeld voor visuele inspectie van de oppervlakte-
afwerking. Te gebruiken door matrijzenmakers en 
polijsters. Dit product geeft ieder detail weer, oppervlakte-
afwijkingen (bewerkingssporen, beschadigingen, breuken, 
pitten, strepen) en oppervlakte vorm (vlakheid, golvingen, 
krommingen... ).

Kenmerken:
• Krimpt nagenoeg niet: deze polymerisatie geeft geen 

volumeverlies;
• Micron nauwkeurigheid: het product imiteert alle 

details van een oppervlak (dimensies, vorm, 
oppervlakteafwerking) met een nauwkeurigheid van 
meer dan 1 µm;

• Behoudt zijn vorm: eens uitgehard, zal de kit steeds 
terugkeren naar zijn vorm, zelfs wanneer deze tijdelijk 
vervormd wordt;

• Plakt niet en laat geen resten achter: dit kit kan op elk 
materiaal worden aangebracht* (metalen, legeringen, 
PVC, hout etc.), zelfs onder water;

• Milieuvriendelijk: niet giftig en niet vervuilend. 
Het product behoeft geen speciale 
voorzorgsmaatregelen. 

• Dimensionaal stabiel: de afdruk blijft goed, en kan 
ook later nog geraadpleegd worden;

• Bestendigheid: de kit is bestand tegen de meest 
chemische, mechanische en warmte-behandelingen 
(tot wel 200°C). 

*) We raden aan vooraf te testen.

Inspectiekits

ML-100 koffer art. no.
ML-100 koffer voor visueel onderzoek. Bevat: 1 pistool DS53, DN1 400ml, 21 
ringen. Cartridges worden afzonderlijk verkocht.

19800

F30 visueel kit, zwart art. no.
De glanzende zwarte kleur en de materiaalkenmerken van de kit verzekeren u 
voor een weergave van hoge kwaliteit, die gemakkelijker te inspecteren is dan 
het oorspronkelijke oppervlak. 

Set van 8 cartridges à 50ml en 48 standaard nozzles.

19810

F50 universeel kit, blauw art. no.
Te gebruiken voor de controle van weinig complexe vormen. 

Set van 8 cartridges à 50ml en 48 standaard nozzles.

19820

standaard nozzles 8.2 cm art. no.
Set van 48 stuks en 6 herbruikbare nozzle tips. 19910

catgenforcetextbelowlasttable
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