
Neutrix
Bærbar slibemaskine til Wolframelektroder

•  Udskifteligt støvfilter med 
støvopsamler

•  Tredobbelt udnyttelse af 
diamantskiven

•  Minimalt elektrodeforbrug  
ved slibning

•  Slibning ned til elektrode-længder 
på 15 mm



NEUTRIX - håndholdt Wolframsliber med indbygget filter og støvopsamler 

Effectiv
NEUTRIX er en håndholdt og bærbar 
slibemaskine, der opfylder kravene til 
sikker og miljøvenlig slibning af wolfram-
elektroder i høj kvalitet til TIG- og 
plasmasvejsning. Slibning i længderetningen 
af elektroden, trinløs slibevinkel, tre 
slibepositioner på diamantskiven og den 
medfølgende elektrodeholder, sikre en 
effektiv slibning.

Mobil og sikker 
Transportkufferten og den lave vægt gør 
NEUTRIX ideel, hvor der er brug for at tage 
sliberen med sig. Samtidig er NEUTRIX - som 
den eneste Wolframsliber på markedet - 
forsynet med et integreret støvfilter, der 
beskytter mod sundhedsskadeligt slibestøv 
og opsamler støvet for sikker deponering.

Korte elektroder
NEUTRIX kan slibe elektroder helt ned til 
længder på 19 mm og 15 mm. med en 
speciel klemtang, f.eks. til orbital svejsning. 
Skueglasset på sliberen gør det nemt at 
følge slibeprocessen og sikre at elektroden 
ikke laver gnister under slibningen. Derved 
undgås at elektroden bliver skadet af for høj 
temperatur.

Enkel betjening 
Indstil den trinløse gradskala på den 
ønskede vinkel. Sæt wolframelektroden i 
elektrodeholderen og spænd den fast i stick-
out’en. Elektrodeholderen sættes i sliberen, 
som startes og holderen drejes rundt. Når 
elektrodeholderen ikke kan trykkes længere 
ind er slibningen afsluttet.
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Indbygget udsug med støvfil-
ter, der er let at udskifte.

Slibevinkler fra 15-180°
(spidsvinkel).

Præcis længdebestemmelse
af elektrodens stick-out.

Fordele ved Neutrix

•  Lukket slibekammer og støvfilter beskytter brugeren
•  Trinløs vinkelindstilling giver mere fleksibilitet
•  3 positioner på diamantskiven giver optimal udnyttelse
•  Elektrodeholder sikre centrering af spidsen og mindsker elektrode spild
•  Skueglas så man kan følge slibeprocessen
•  Stærk motor med hastighedsjustering

Produktdata
Elektrodestr.: Ø0,8-4 mm
Min. længde: 19 mm standard (15 mm med 
specielle elektrodetænger)
Vinkler: 15°-180° spidsvinkel  
(7,5°-90° slibevinkel)

Tekniske specifikationer
Motor: 110V-50/60Hz, 220V-50Hz, 
220V-60Hz.
Motorydelse: 850 W
Vægt: 2,8 kg
Omdrejning: 8.000-22.000 pr.min.
Slibehastighed: 28-50 m/sek.

Standardanlæg inkluderer 
•  Komplet slibemaskine, m. diamantskive, 

filter og kuffert
•  Elektrodeholder
•  Spændetænger til Ø1,6, 2,4 og 3,2 mm 

elektroder (tænger til andre elektroder 
bestilles).

Ekstra tilbehør
•  Fod til montering på arbejdsbord
•  Elektrodetænger til alle elektroder fra Ø0,8-

4,0 mm
•  Elektrodetænger til slibning af ekstra korte 

elektroder
•  Holder til montering på væg
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