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Seria CF Element

Polerki odœrodkowe CF Element przeznaczone s¹ do masowej obróbki drobnych detali.           
CF Element wystêpuje w wersji do obróbki na mokro albo na sucho. W zale¿noœci od rodzaju 
wsadu œciernego, CF Element jest przystosowany do gratowania (usuwania zadziorów), 
wyg³adzania i polerowania drobnych wyrobów..

W tym procesie wsad œcierny porusza siê szybciej ni¿ 
w wibratorach lub polerkach kaskadowych. Podczas 
obróbki woda z dodatkiem p³ynu ca³y czas przep³ywa 
przez pojemnik. Zapewnia to czyst¹ obróbkê i daje 
kontrolê nad intensywnoœci¹ szlifowania.  

Polerka  wyposa¿ona jest w pojemnik 
roboczy, sterowanie oraz sito rêczne oczkach 12 
mm, zamontowane na stalowej ramie. Jako opcja 
dostêpny jest magazyn na 2 wsady oraz pojemnik 
kaskadowy umo¿liwiaj¹cy zawracanie wody 
procesowej.     

CF Element

Polerka typu  osadzona jest na stabilnej stalowej ramie malowanej proszkowo. 
Pojemnik wykonany jest ze stopu aluminium wy³o¿onego poliuretanem odpornym na œcieranie. 
Specjalny opatentowany system szczelinowy pozwala na u¿ywanie nawet najdrobniejszych 
wsadów bez niebezpieczeñstwa zatarcia siê maszyny.

CF Element

Seria CF Element sk³ada siê z polerek o wielkoœci pojemników 18, 32, 50 litrów. Umo¿liwia to 
obróbkê maksymalnie do 2, 3 i 5 kilogramów drobnych wyrobów.     Polerka  
przeznaczona jest do obróbki wyrobów o maksymalnym wymiarze 5 cm i wadze do 50 g.  

CF Element
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Seria CF Element wyposa¿ona jest w sterowanie 
prêdkoœci¹ procesu  i  iloœci¹ podawanej wody oraz 
nastawê czasu procesu. Wyœwietlacz pokazuje ustawione 
wartoœci parametrów oraz czas trwania procesu.    
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Seria EF

Polerki odœrodkowe EF przeznaczone s¹ do masowej obróbki drobnych detali. W zale¿noœci 
od rodzaju wsadu œciernego, seia EF jest przystosowana do gratowania (usuwania 
zadziorów), wyg³adzania i polerowania na mokro. 

W tym procesie wsad œcierny porusza siê 
szybciej ni¿ w wibratorach lub polerkach 
kaskadowych. Podczas obróbki woda z 
dodatkiem p³ynu ca³y czas przep³ywa 
przez pokemnik. Zapewnia to czyst¹ 
o b r ó b k ê  i  d a j e  k o n t r o l ê  n a d  
intensywnoœci¹ szlifowania.  

Polerka EF wyposa¿ona jest w pojemnik 
roboczy, sterowanie oraz sito rêczne 
oczkach 12 mm, zamontowane na 
stalowej ramie. Jako opcja dostêpny jest 
magazyn na 2 wsady oraz pojemnik 
kaskadowy umo¿liwiaj¹cy zawracanie 
wody procesowej.     

Polerka typu EF osadzona jest na stabilnej stalowej ramie 
malowanej proszkowo. Pojemnik wykonany jest z 
poliuretanu odpornego na œcieranie. Opatentowany system 
regulacji szczeliny pozwala obrabiaæ detale o gruboœci 
nawet poni¿ej 1 mm.

Seria EF wyposa¿ona jest w sterowanie prêdkoœci¹ 
procesu  i  iloœci¹ podawanej wody oraz nastawê czasu 
procesu. Wyœwietlacz pokazuje ustawione wartoœci 
parametrów oraz czas trwania procesu.    

Seria EF sk³ada siê z polerek o wielkoœci pojemników 9, 18 i 32 litry. Umo¿liwia to obróbkê 
maksymalnie do 1, 2 i 3 kilogramów drobnych wyrobów. Polerka EF przeznaczona jest do 
obróbki wyrobów o maksymalnym wymiarze 5 cm i wadze do 50 g.  
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