
Zestaw do czyszczenia piast NR 4 (03.9314-
1370.4)

Zestaw ATE 4 do czyszczenia piast kół jest doskonałym narzędziem do szybkiego, łatwego i

korzystnego cenowo oczyszczania silnie zabrudzonych lub zardzewiałych piast kół. Powierzchnia

piasty, na którą zakładana się tarczę musi być metalicznie czysta. Tylko to pozwala na zachowanie

tolerancji montażowych i uniknięcie bicia bocznego tarcz. 

Zestaw ATE 4 do czyszczenia piast kół składa się z pneumatycznej szli erki kątowej oraz szczotek

czyszczących w kolorze białym (drobna ziarnistość). Szczotki czyszczące mocuje się na gwint w

uchwycie talerzowym pneumatycznej szli erki kątowej. Wysokie obroty szli erki kątowej (nawet do

15.000 rpm) gwarantują dokładne oczyszczenie piasty. Drobna ziarnistość szczotek czyszczących i

wysokie obroty sprawiają, że proces oczyszczania piasty trwa tylko kilka sekund.

Zakres zastosowania pneumatycznej szli erki kątowej można rozszerzyć (np. do prac przy karoserii)

stosując szczotki o innej ziarnistości. W takim przypadku zaleca się zestaw do karoserii (03.9314-

1371.3), w którego skład wchodzą 4 szczotki czyszczące w kolorze zielonym (średnia ziarnistość) i 4

szczotki czyszczące w kolorze purpurowym (gruba ziarnistość).
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Zalety

    szybkie czyszczenie powierzchni przylegania piast kół,

    bezpieczna i prosta praca.

Zakres dostawy

    szlifierka kątowa pneumatyczna,

    4 szczotki czyszczące - kolor biały (drobna ziarnistość).

zużycie powietrza:     250l/min,

ciśnienie pracy:     6 - 8 bar.
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