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Beursprimeur voor
3D-schuurmaterialen
De 3D-schuurmaterialen die Cibo
onder de merknaam ‘Rebel One’ op
de markt brengt, zijn ontwikkeld met
het oog op gebruiksvriendelijkheid
en vergevingsgezind- heid. Dat wil
zeggen dat ook gebruikers zonder
jarenlange ervaring een mooie finish
kunnen bereiken.

lijn. “De M-lijn is ideaal
voor het glad afwerken
van rvs lasnaden.
De F-lijn blinkt uit in het
verwijderen van lasverkleuringen en van lakken en coatings.”

Toepassingen
Zowel voorslijpen als afwerken

Lasverkleuring verwijderen

De Unitized schuurmaterialen laten zich in alle
maten en vormen verwerken. Het materiaal
is voor veel verschillende toepassingen inzetbaar. “Of het nu gaat
om het verwijderen van lasverkleuringen of coatings,
het glad afwerken van hoeken, voorpolijsten, het verwijderen van krassen of freeslijnen, het corrigeren van
schuurfouten, voor elke toepassing is er wel een geschikt schuurmateriaal.”

Naast de bestaande S-lijn en T-lijn kent de reeks Rebel
One producten twee nieuwe lijnen, de M-lijn en de F-
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“De Rebel One Unitized onderscheidt
zich van traditionele schuurmaterialen door een redelijke agressiviteit te
combineren met een kwalitatief
goede finish. Deze nieuwe slijpschijf
neemt zowel het voorslijpen als de afwerking voor zijn rekening. Ook ongeoefende gebruikers kunnen snel mooie resultaten behalen”, zegt Bart
Strouven van Cibo.

Lasapparatuur met
‘Welding Intelligence’
ITW Welding zal tijdens Schweissen & Schneiden de
focus leggen op de merken Miller en Elga. Naast een
overzicht van de productrange zullen verschillende
lasapparaten live gedemonstreerd worden.

Veldwerk
De Miller XMT 350 FieldPro is een multifunctionele
stroombron voor MIG, TIG en MMA, waarbij het niet
meer nodig is om de parameters op de stroombron
zelf in te stellen. Daarmee is deze stroombron ideaal
voor het werken met langere kabellengtes.

Monitoren lasdata
Ook de nieuwe Miller XMS 425 MPa puls-MIG-machine
zal worden gedemonstreerd in combinatie met een rvs
vuldraad van Elga. Op het gebied van TIG-lassen
wordt de onlangs ontwikkelde Miller Dynasty 400 ge-

presenteerd. Naast dit alles wordt er ook veel aandacht
besteed aan Welding Intelligence: hoe kunt u tegen
geringe kosten maximaal profijt halen uit het monitoren
van lasdata.
ITW Hal 10 stand 10D60

19

