שביב

כלים מקצועיים לצילוע

הפיתרון לניקוי צילועים וגרדים

שביב  -מגוון כלי צילוע
השיטה החסכונית ,הגמישה והמהירה ביותר לניקוי וגימור מושלם של חלקי מתכת ופלסטיק.
כלי שביב כוללים להבים עבור כל יישומי הניקוי וסוגי החומרים ,מאריכים טלסקופיים ומבחר ידיות ארגונומיות.

כלי צילוע עם מאריך טלסקופי
סט  Eכלי צילוע לעבודה מסיבית ) (HDבמיוחד
קנה E

סט פופולארי המיועד לצילוע קדחים ,חריצים ושפות
ישרות ומעוגלות לשימוש על רוב סוגי החומרים.
כולל מאריך טלסקופי וסכינים עמידים במיוחד.

סט B

E200
E300

סט פופולארי לצילוע בעבודות סטנדרטיות

קנה B

סט פופולארי המיועד לצילוע קדחים ,חריצים
ושפות לשימוש על רוב סוגי החומרים .כולל
מאריך טלסקופי וסכינים עמידים במיוחד.

סט C

מגרד )סקרייפר(

קנה C

מפתח

*
D82C

קנה D

D80C

מפתח

שקען )(COUNTERSINK

קנה F

סט בסיסי לניקוי שפת קדחים וקוטר פנימי של
צינורות עד קוטר  20מ"מ .כולל מאריך טלסקופי.
השקען עשוי כולו מ.HSS -

סט G

C42

לניקוי שפות של פח

כלי פשוט לתפעול! מנקה את  2צידי שפת הפח בו זמנית עד
לעובי של  4מ"מ .כולל להב  D80Cמחומר קרבייד לעבודה
מסיבית .יכול לשמש גם כמגרד עם סיבוב הלהב
ב* .120º -ניתן להתאים גם להב  D82Cלעוביי פח גדולים יותר.

סט F

B10

B20

כלי רב שימושי לעבודות צילוע מגוונות על מגוון
מתכות .סכין  C42מעוצב בצורת משולש עם  3פאות
להורדת גרדים ,בעל עמידות גבוהה במיוחד.

סט D

E100

F20

ניקוי שקעים וחריצים

קנה G

כלי אידיאלי לצילוע וניקוי מהירים של קדחים
אובאליים וחריצים עד לרוחב של 15מ"מ.
כולל סכין מחומר  HSSבעל  8שפות צילוע.

מפתח

אחרון אחרון שביב

G10

כלי צילוע ללא מאריך
מגוון כלים שימושיים לצילוע וגימור של קדחים ולאורך שפות .ידית MANGO II

ידית מנגו וו

נעילת להב בטיחותית

לעבודה מקרוב  -ארגונומית ודו-קומפוננטית  -כוללת מעצור ביטחון לבטיחות
מרבית והגנה על היד בזמן העבודה.

סט  B+4לעבודה סטנדרטית

B10

B20

E100

E300

E200

E120

E111

B11

B25

* ניתן להשיג את הסטים עם מספר קטן של סכינים

סט  E+5לעבודה מסיבית במיוחד )(HD

* ניתן להשיג את הסטים עם מספר קטן של סכינים

סוגי סכינים
ניקוי שפת פחים

יישומים מיוחדים

שקענים )(COUNTERSINKS

מגרדים )סקרייפרים(

)(D

)(G

)(F

)(C

פחים

שפה חיצונית
עגולה

חריצים וקדחים
אובאליים

שפת הקדח

משטח פנימי
של הקדח

סכינים סובבות

)(E - HD, B - SD

שפה ישרה

משטחים

סכינים לניקוי
שפת קדחים

לעיון במגוון השלם של סכיני שביב ,ניתן לפנות לאתרwww.shaviv.com :

הצעות משתלמות במיוחד
אריזות לכלים עבור עבודה עם מאריך טלסקופי

בקניית אריזת בונוס
הכוללת  10סכיני  HSSאו
) COBALTקובלט(
 +מאריך,
מקבלים ידית MANGO II

אריזות לכלים עבור עבודה בסמוך למוצר

בקניית אריזת בונוס
הכוללת  10סכיני HSS
או ) COBALTקובלט(,
מקבלים ידית MANGO II

חיידית
נם!

חינם!

HSS 10 X B10

חינם!

HSS 10 X E100

 10 X B10Sקובלט
 10 X E100Sקובלט

אריזת בונוס E100P

 12סכיני  + E100ידית מנגו קליק חינם

קנה  10להבים E100P

)מצופים בטיטניום(-
עם עמידות רבה
לשחיקה  -וקבל 2
להבים נוספים חינם!

E100

ידית ארגונומית נוחה
לתפעול.
החלפת סכין בקליק
אחד

חיידית
נם!

היחס הטוב ביותר
בין מחיר לעמידות
בשחיקה.
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כלים קומפקטיים
כלים קלים ונוחים לאחיזה ולתפעול לעבודות יומיומיות.

גלוברים )(Glo-Burrs
קיט ) Bסטנדרטי( או קיט (HD) E

לארבעה יישומים שונים

הקיט השימושי Handy Kit

הסדרה הצבעונית Rainbow Kit

Globurr E

Globurr B

זמין עם סכיני  Bאו E

עם סכין E100

עם סכין B10

סקרייפרים )מגרדים( לניקוי גרדים
קיט  3יחידות 1 +
תוספת גלובר  Bחינם

C42
C40

ג ילדית
חינובר
ם!

E400

Scrape-Burr

כלי צילוע עם ידית אלומיניום לעבודה מסיבית במיוחד
MB2000

UB2000

UB1

UB2

* הכלים זמינים עם סכיני  Bאו E

כלי עם להב קרמי
הכלי הטוב ביותר המשלב מקסימום בטיחות עם עמידות
גבוהה לשחיקה .מיועד לניקוי וגימור רב שימושי של חלקים
מפלסטיק ואלומיניום.

מאז הקמתה ב ,1960 -ורגוס הינה מהמובילות בפיתוח ,ייצור והספקה של כלי חיתוך וכלי
צילוע וגימור ) (DEBURRINGהמיועדים לתעשיית המתכת והפלסטיקה.
ורגוס הינה חברת בת בקבוצת נוימו-אהרנברג שמשרדיה הראשיים ממוקמים בגרמניה.

כתובת

נוימו-ורגוס שיווק בע"מ
יצחק שדה  ,34ת.ד 57057 .תל-אביב 61570

טלפון03-5373275 :
פקס03-5372190 :

E-mail: neumo@neumo-vargus.co.il
www.neumo-vargus.co.il
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221-00835

Cera-Burr

