
AutoGrind
Automatisk slibning af dine wolframelektroder
- Designet til Ultima-TIG og Ultima-TIG-Cut

•  Hurtigere slibning

•   En ergonomisk løsning

•  Samme nøjagtige slibning hver 
gang

•  Enkel indstilling af slibetiden

NYHED  
AutoGrind-S til store elektrode 
diametre 
(Ø 4,8 - 8 mm)

Digital★
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Passer til Ultima-TIG Passer til Ultima-TIG-Cut Slibemodul – automatisk 
rotation af elektrodeholder

Styreboks – Digital display 
justerbar slibetid

Den specielle holder med bajonetlås 
holder elektroden på plads under slibning. 

AutoGrind Digital er et separat modul til slibning af 
wolframelektroder på Ultima-TIG og Ultima-TIG-Cut

•  Automatisk slibning af elektroder sikrer en præcis og ensartet slibning

•  Høj rotationshastighed forkorter slibetiden

•  Sliberen stoppes automatisk når slibningen er færdig

•  Brugeren kan forberede den næste elektrode under slibningen

AutoGrind Digital – den nemme og hurtige måde at  
få wolframelektroder så spidse som du har brug for  
- hver gang

Automatisk rotation af elektrodeholderen giver en præcis og ensartet slibning af 
elektroderne. Desuden sikrer det optimal ergonomi, da brugeren undgår mange 
gentagne bevægelser i håndled og arme. Samtidigt opnår man hurtigere udskiftning 
af elektroden i svejsebrænderen, da der ikke er behov for at justere hver elektrode 
enkeltvis. Dette sikrer en korrekt svejsesøm samt længere tid mellem slibning.
 
AutoGrind Digital er udviklet til montering på Ultima-TIG og Ultima-TIG-Cut slibere 
til elektroder op til Ø4 mm. AutoGrind-S Digital model er designet til Ultima-TIG-S for 
slibning af elektrode diametre Ø4,8 - 8,0 mm.
AutoGrind styreboksen kan bruges med alle AC strømtyper 100-240 V samt 50/60 Hz 
frekvenser. Se venligst listen for korrekt model inkl. kabelsæt til individuel spænding,  
Hz og stiktype.

AutoGrind Digital - høj effektivitet  
med automatiseret slibning

 

YouTube

 Model  V/Hz  AutoGrind AutoGrind-S

   Digital  Digital

   Varenr. Varenr.

 UK  110 V/50 Hz  88897821 88897841

 UK  230 V/50 Hz  88897826 88897846

 EU  230 V/50 Hz  88897824 88897844

 US  110 V/60 Hz  88897832 88897850

AutoGrind Digital inkluderer
•  Styreboks – 100-240V, 50-60Hz

• Slibemodul

•  Afstandsskrue og spændeskrue  
(til montering på sliber)

• Holder til elektroden op til Ø4,0 mm.

•  Kabelsæt (netkabel til kontrolboks og 
kabelforbindelse til sliber)

•  AutoGrind-S Digital inkludere 
ovestående plus elektrodeholder for 
Ø4,8 - 8,0 mm, istedet for holder for 
elektrode op til Ø4,0 mm.


