Als Schleifwerkzeuge liefern wir Polierer und
Schleifringe in mineralischer Bindung für Nassschliff
sowie Schleifringe in Keramik- und Kunststoffbindung für Nass- und Trockenschliff.
Mögliche Größen sind Durchmesser von 45 bis 130
mm mit M14- Ansatz, ab Durchmesser 100 mm auch
mit Tornado- oder SF-Ansatz. Fordern Sie unsere
detaillierte Produktübersicht an!

SEBALD GTW 1800

In refer to grinding tools we produce buff rings and
grinding rings with magnesite bonding for wet grinding
use as well as vitrified and synthetic bonded grinding
rings for wet and dry application.
Possible sizes are available from diameter 45 up
to 130 mm with M14 attachment, starting on 100
mm also Tornado and SF-attachment are available.
Please order our detailed catalogue for whole product range!

Jako brusivo dodáváme leštící a brusné kotouče
s magnezitovým pojivem pro broušení za mokra,
s keramickým a bakelitovým pojivem pro broušení
za sucha i za mokra.
Možné průměry kotoučů jsou 45–130 mm s uchycením závitem M14. Průměry od 100 mm jsou osazeny uchycením pro unašeče Tornado nebo SF-AT.
Podrobnější informace a nabídku vyžádejte přímo
u nás, nebo našich obchodních zástupců!

GTW 1800, 1800P

Sebald & Co. GmbH
Jean-Paul-Str. 5
95615 Marktredwitz
Telefon +49 9231 / 9988-0
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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 Serie SEBALD GTW beinhaltet leistungsstarke
Schleifmaschinen, die den optimalen Einsatz unserer Schleifmittel gewährleisten. Das Programm wird
stetig ausgebaut, damit für jeden Einsatzzweck eine
Maschine zur Verfügung steht.

Die neue Handschleifmaschine SEBALD GTW
1800 mit externer Wasserzuführung wurde für den
professionellen Einsatz konstruiert. Die robuste Maschine zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und
hohe Durchzugskraft aus. Der Soft-Bügelgriff wirkt
schwingungsdämpfend und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Sehr positiv wird die unten liegende
Wasserzuführung beurteilt, die eine sehr gute Bewegungsfreiheit ermöglicht und zum außerordentlich
guten „Handling“ der Maschine beiträgt. Die Maschine kann mit elastischen Kupplungen UWS oder SFAufnahmetellern für Schleifkörper bis 130 mm ausgerüstet werden.

SEBALD
GTW 1800

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.

The new portable angle grinder 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 soft
holder clamp is responsible for vibration reduced
and fatigue-proof working. Very positive feedback is
given for the below fitted water supply what allows
good freedom of movement and excellent handling
by working. The machine can be equipped with our
elastic UWS couplings and SF-attachments together
with grinding tools up to 130 mm.

SEBALD GTW 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.

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.

Nová úhlová bruska SEBALD GTW 1800 s externím přívodem vody vyvinutá pro profesionální použití. Tento robustní stroj se vyznačuje nízkou hmotností a vysokým výkonem. Rukojeť z měkké pryže
zabe pečuje snížení přenosu vibrací a tím redukuje
únavu při práci. Spodní přívod vody umožňuje vel
velmi flexibilní ovladatelnost stroje (zvláště při broušení
hran, kdy je zapotřebí na stroj přitlačit i tělem). Stroj
může být osazen pružnou UWS spojkou a unašečem SF s brusivem do průměru 130 mm.

Série SEBALD GTW 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 ~
1800 W
8,3 A
40–60 Hz
1800 min-1
130 mm
M14
II
IP 20
4,6 kg
EN 55014 a EN 61000

