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Wiodące rozwiązania w zakresie gratowania

SERIA PROFESIONALNA

Kompletne rozwiązania do usuwania ostrych krawędzi i gratowania

SHAVIV – światowy lider w zakresie ręcznych narzędzi do gratowania oddaje swoje
doświadczenie do dyspozycji profesjonalistów oraz majsterkowiczów
SERIA PROFESIONALNA składa się z :
• Zestawu dla elektryków • Zestawu dla instalatorów • Zestawu do aluminum
• Zestawu dla warsztatów samochodowych • Zestawu dla majsterkowiczów
Dopasowane do specyfiki profesji strannie
dobrane w pojedyńczy zestaw narzędzia do
gratowania
Do zastosowania z wszystkimi
materiałami: metale, tworzywa sztuczne,
aluminium, miedz, drewno
Przetestowane i zaaprobowane przez
specjalistów z przemysłu
Oszczędność czasu
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ZESTAW DLA ELEKTRYKÓW
Najbardziej podstawowe narzedzia do
gratowania i usuwania ostrych krawędzi dla
elektryków.
Zestaw zawiera 7 uniwersalnych narzedzi do
gratowania i fazowania metali oraz tworzyw.

Zestaw zawiera:

Ergonomiczna rekojeśc do standardowych
zastosowan oraz ciężkiej obróbki

154-00054

Oprawka F do fazowników
Fazownik F12 do otworów
Do fazowania krawędzi
otworów o śr. do 12 mm

Gratownik MB2000 z wymiennymi ostrzami E100 z HSSE
Do ciężkich zadań
Wymienne ostrza:
Ostrze HSS E111 Z pocienionym “nosem” do gratowania
minimalny otwór o śr. 1,5mm
Ostrze E 400 z HSS
Skrobak trójkatny mini
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ZESTAW DLA INSTALATORÓW
Kompletny zestaw narzedzi dla hydraulików.
Idealny do fazowania krawędzi na rurkach.
Zestaw zawiera 8 uniwersalnych narzedzi do
gratowania i fazowania metali oraz tworzyw.
154-00055

Zestaw zawiera:

Ergonomiczna rekojeśc do standardowych
zastosowan oraz ciężkiej obróbki
Oprawka F do fazowników
Fazownik F26 do zewnętrznych
krawędzi na rurkach
Do fazowania krawędzi na
rurkach o średnicy do 26mm

Gratownik Glo-Burr z wymienym ostrzem E100 z HSS
Wymienne ostrza:
3 x ostrze E100 z HSS

Sztywne ostrza do do ciężkiego
gratowania materiałów dajacych
długie lub krótke wióry

ZESTAW DO ALUMINIUM
Najłatwiejszy i najszybszy sposób ręcznego
gratowania przedmiotów wykonanych z
aluminium.
Zestaw zawiera 6 uniwersalnych narzedzi
do gratowania i fazowania przedmiotów
aluminiowych.

Zestaw zawiera:

154-00056

Oprawka F do fazowników

Rękojeść aluminiowa

Fazownik F12 do otworów
Do fazowania krawędzi
otworów o śr. do 12 mm

Gratownik MB2000 z wymiennymi ostrami E200 z HSSE
do gratowania zgodni i przeciwnie
z ruchem zegara dla materiałów
dających krótkie wióry
Wymienne ostrza:
Ostrze E300 z HSS
Dla jednoczesnej obróbki krawędzi
od wewnątrz i od zewnątrz

w w w.shaviv.com

ZESTAW DLA WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH
Idealny zestaw dla mechaników
samochodowych i entuzjastów motoryzacji.
Zestaw zawiera 10 uniwersalnych narzędzi
do gratowania i fazowania metali,
elementów chromowanych oraz tworzyw
154-00052

Zestaw zawiera:

Rękojeść
aluminiowa

oprawka FR do
fazowników
Fazownik F26 do zewnętrznych
krawędzi na rurkach
Do fazowania krawędzi na
rurkach o średnicy do 26mm
Fazownik F20 do otworów
Do fazowania krawędzi
otworów o śr. do 20 mm
Gratownik UB2000 z wymiennymi
ostrzami B11 z HSSE
Extra cienki. Gratuje otwory już o sr.2mm
Wymienne ostrza:
Ostrze E20 z HSS do gratowania
zgodnie i przeciwnie z ruchem zegara
dla materiałów dajacych krótkie wióry
Ostrze E25 z HSS O cienkim “nosie”
specjalnie zaprojektowane do plastiku
Wzmacniane kobaltem ostrze B10S
O długiej trwałosci gratuje materiały
dajace spiralne wióry

Ostrze B30 z HSS Do jednoczesnego gratowania obu krawędzi
otworu w blasze o gr. do 4mm

ZESTAW DLA MAJSTERKOWICZÓW
Podstawowy zestaw dla ogólnych
zastosowań dla majsterkowiczów.
Zestaw zawiera 9 uniwersalnych narzędzi do
gratowania i fazowania metali, drewna oraz
tworzyw.
154-00051

Zestaw zawiera:

Ergonomiczna
rekojeśc do
standardowych
zastosowan oraz
ciężkiej obróbki

Oprawka M dla ostrzy serii B i E
Do standardowego i ciężkiego grtowania
Wymienne ostrza:
Ostrze E100 z HSS
Sztywne ostrza do do ciężkiego gratowania materiałów dajacych spiralne wióry
Ostrze HSS E111 Z pocienionym
“nosem” do gratowania minimalny
otwór o śr. 1,5mm
Ostrze E250 z HSS
Specialnie zaprojektowane do plastiku.
Bardzo cienkie do ciężkich zadań.
Ostrze E 400 z HSS
Skrobak trójkatny mini
Gratownik Glo-Burr z zółtą
rekojescią z wymienym ostrzem
B30 z HSS Do jednoczesnego
gratowania obu krawędzi otworu w
blasze o gr. do 4mm
Wymienne ostrza :
Ostrze B20 z HSS
Do pracy zgodnie i przeciwnie do
ruchu zegara
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