Als Schleifwerkzeuge eignen sich Diamant-Klettschleifscheiben und Schleifbürsten bis Durchmesser
120 mm. Diamant-Handschleifteller und Schleifringe
in mineralischer Bindung können für Nassschliff,
Schleifringe in Keramik- und Kunststoffbindung für
Nass- und Trockenschliff bis Durchmesser 100 mm
verwendet werden.
Für die Verwendung von Schleifmitteln mit SF-,
M 14- oder Tornadoansätzen liefern wir die entsprechenden elastischen Aufnahmeteller und Kupplungen. Fordern Sie unsere detaillierte Produktübersicht
an!

GTW 1300

Suitable grinding tools are flexible polishing diamond pads and abrasive brushes up to diameter 120
mm. Diamond grinding tools and grinding rings with
magnesite bonding for wet grinding, as well as vitrified and synthetic bonded grinding rings for wet and
dry application can be used up to diameter 100 mm.
For the use of grinding rings with SF-, M14 or Tornado fixings we supply the correspondent elastic attachments and couplings. Please order our detailed
catalogue for whole product range!

Jako brusivo doporučujeme použít diamantové
brusné kotouče se suchým zipem a brusné kartáče,
a to až do průměru 120 mm. Dále také diamantové kotouče pro ruční broušení a brusné kotouče
s magnezitovým pojivem pro broušení za mokra.
V neposlední řadě lze použít nástroje s keramickým
a bakelitovým pojivem pro mokré i suché broušení,
a to do průměru 100 mm.
Při uchycení brusiva za pomoci sytému SF, M 14
nebo Tornado dodáváme také příslušný elastický
unašeč a elastické mezispojky. Vyžádejte si podrobný katalog našich produktů!

GTW 1300, 1300P

Sebald & Co. GmbH
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Seit über 50 Jahren produziert SEBALD Schleifwerkzeuge und Zubehör für die Stein- und Metallbearbeitung. Traditionell liegt der Schwerpunkt im
Bereich Schleifen & Polieren. Für unsere Kunden erweitern wir unser Produktprogramm auf Schleif- und
Poliermaschinen.

Die neue Handschleifmaschine SEBALD GTW
1300 mit externer Wasserzuführung wurde für den
professionellen Einsatz konstruiert. Die robuste Maschine zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und
hohe Durchzugskraft aus. Der verstellbare Soft-Bügelgriff wirkt schwingungsdämpfend und ermöglicht
ermüdungsfreies Arbeiten. Sehr positiv wird die unten liegende Wasserzuführung und der abnehmbare
Handschutzbügel beurteilt. Im Lieferumfang sind ein
Spritzschutz sowie 1 Paar Ersatzkohlen enthalten.

Die Serie beinhaltet leistungsstarke Schleifmaschinen, die den optimalen Einsatz unserer Schleifmittel
gewährleisten. Das Programm wird stetig ausgebaut,
damit für jeden Einsatzzweck eine Maschine zur Verfügung steht.

Since more than 50 years SEBALD produces
abrasives and accessories for the stone and metalworking field. Traditionally lies the main emphasis in the
domain of grinding and polishing practice. For customers we will enlarge our product range with grinding
and polishing machines.

GTW 1300

The brand consists of powerful grinding machines
which allow the optimal use for our abrasives. This
product range will steadily be increased in order to
provide machines for any application.

The new portable angle grinder SEBALD GTW
1300 with external water supply is designed for professional application field. Very low weight and high
engine power are features of the robust grinding machine. The adjustable rubber-covered handle affects
a vibration and fatigue-proof working. The at bottom
placed water pipe fixing and the removable hand
guard is evaluated very good. Splash water protection and one set replacement coals are included.

Nová úhlová bruska SEBALD GTW 1300
s externím přívodem vody vyvinutá pro profesionální použití. Tento robustní stroj se vyznačuje nízkou
hmotností a vysokým výkonem. Nastavitelná rukojeť
z měkké pryže, omezuje přenos vibrací a tím snižuje únavu při práci. Dalším vhodným prvkem je přívod vody uložený na spodní straně a odnímatelný
kryt ruky. Součástí balení jsou také náhradní uhlíky
a ochrana proti stříkající vodě.

Již více než 50 let produkuje firma SEBALD
brusné nástroje a příslušenství pro kamenický a strojírenský průmysl. Tradičně je pro nás stěžejní oblastí
broušení a leštění. S využitím dlouholetých zkušeností
z oboru jsme se pro naše zákazníky podíleli na vývoji
strojů na broušení a leštění.
Série zahrnuje vysoce výkonné a spolehlivé stroje,
které ve spojení s naším brusivem garantují optimální výsledky. Program bude neustále rozšiřován,
abychom postupně mohli nabídnout co nejširší pokrytí potřeb ve vašem oboru.

Technische Daten:

Technical data:

Technická data:

Nennspannung
Leistungsaufnahme
Nennstrom
Frequenz
Nenndrehzahlen
Max. Werkzeugdurchmesser
Werkzeugaufnahme
Schutzklasse
Schutzgrad
Gewicht
Funkentstörung nach

Rated Voltage
Power Input
Rated Current
Frequency
Rated Speed
Max. Diameter of the Tool
Spindle
Protection Class
Degree of Protection
Weight
Interference Suppression

Jmenovité napětí
Příkon
Jmenovitý proud
Frekvence
Jmenovité otáčky
Max. průměr nástroje
Upnutí nástroje
Třída ochrany
Krytí
Hmotnost
Odrušení podle

230 V ~
1300 W
1A
40–60 Hz
1500/2200/3000 min-1
100 mm (120 mm)
M14
II
IP 20
3,2 kg
EN 55014 a EN 61000

