Tormeks jiggsystem
SVM-45

SVM-140

Jigg för knivar
Jiggbredd 45 mm. För de flesta
knivar. Långa knivblad måste vara
styva. Minsta längd på knivbladet
60 mm. Även för bandknivar.

er tillbehör
För små knivar se SVM-00 und

NY DESIGN

GJ U T ET STATI V FÖ R MAXI MAL PR E CI SI O N

Få toppresultat med
ett riktigt slipsystem

Medföljer Tormek T-8
SE-77

UPPGRADERAD

Svarvverktyg
Svarvar stenen exakt rund och plan.
Styrs av universalstödet som också
styr jiggarna. Bekväm matning tvärs
stenen med dubbla rattar.

TT-50

Jigg för långa, tunna knivar
Jiggbredd 140 mm. Stadgar upp ett
tunt knivblad. Minsta längd på kniv‑
bladet 160 mm. Även för bandknivar.
SVX-150

SVA-170

SVS-38

SVD-186

UPPGRADERAD

Jigg för saxar
För alla storlekar av saxar och
häcksaxar. Även för stål för
elektriska handhyvlar.

Jigg för yxor
För täljyxor och snickaryxor.
Max. höjd 170 mm. Du kan slipa
yxor med både rund och rak egg.

SVD-110

Slipstöd
För skrapstål för svarvning och tunna
stickstål. Spånhyveljärn, urgröpningsjärn,
sicklar och skruvmejslar.

SVH-320

Jigg för maskinhyvelstål
För maskinhyvelstål av obegränsad
längd. Stål längre än 270 mm förskjuts
i hållaren. Minsta stålbredd 13 mm.

DBS-22

Mått

Bredd
Djup
Höjd
Säkerhetsstopp
Tormek Original
Slipsten
Utvecklad att kombinera
hög avverkning, fin slipyta och lång livslängd.
220 korn. Kan justeras
med stenjusteraren
SP-650 att ge en slipyta
motsvarande 1000 korn.

270 mm
270 mm
330 mm

WM-200

Vinkelmätare
För steglös inställning av eggvinklar
från 10° till 75°. Du kan också mäta
en befintlig vinkel. Justerbar att passa
alla stendiametrar ner till ∅ 150 mm.

PA-70

Brynpasta
För applicering på läderbrynskivan.
Tar bort råeggen och polerar eggen
spegelblank. Kornstorlek 0,003 mm.

Vikt

Inkl. förp. 18,2 kg
Enbart maskin 14,8 kg
Slipsten

Tormek Originalslipsten
SG‑250, Aluminiumoxid
∅ 250 × 50 mm
90 varv/min
Vridmoment 14,7 Nm
Läderbrynskiva

∅ 220 × 31 mm
Huvudaxel

Jigg för skölpar och svarvskärstål
För fingerformade svarvskölpar
och svarvskärstål. Även för böjda
bildhuggarskölpar och getfötter.
Max. verktygsbredd 36 mm.
(SVD-186 ersätter SVD-185.)
Multijigg
För svarvmejslar, stickstål, skrubbskölpar
och lockbettlar. Även för raka bildhuggar‑
skölpar upp till 50 mm bredd.

SVP-80

Jigg för
raka eggar

Läderbrynskiva

Jigg för korta verktyg
För raka bildhuggarskölpar och getfötter
ner till 45 mm längd. Även för korta stäm‑
järn och verktyg för elektriska bildhuggar‑
maskiner. Max. verktygsbredd 38 mm.

SVS-50

Stenjusterare
Den fina sidan justerar slipstenen till
1 000 korn yta. Den grova sidan återställer
den till normal, snabb slipning. Den grova
sidan aktiverar även en igensatt slipsten.

SP-650

Universalstöd
• För vertikal och horisontell montering.
• Finjustering med 0,25 mm gradering.

Jigg för raka eggar
För hyveljärn och stämjärn.
Säkerhetsstopp förhindrar att verktyget
glider av slipstenen. Max. verktygsbredd
77 mm, max. verktygstjocklek 9 mm.
(SE-77 ersätter SE-76.)

Huvudaxel, brickor och
EzyLockmutter i rostfritt stål.

Olja för Läderbrynskivan medföljer
+ Tormek handbok och DVD, se broschyrens andra sida!

Stativ

Precisionsgjutet zinkstativ,
sidor i slagtålig blå ABS plast.
Axel i rostfritt stål
med EzyLock PAT PEND
Låser och lossar
stenen snabbt och
enkelt utan verktyg.
Stor vattenlåda
med hiss, magnet,
droppskydd och
skrapa
Den avtagbara skrapan
med inbyggd magnet
fångar effektivt upp
stålpartiklar och håller
stenen ren.

Övriga tillbehör

Motor

SVM-00

Helkapslad, enfas
200 W (ineffekt) 230 V, 50 Hz
Kontinuerlig drift. Underhållsfri.
Tystgående, 54 dB
25 000 timmars driftstid
PATENT PENDING

DET MEST AVANCERADE VÅTSLIPSYSTEMET PÅ MARKNADEN låter dig slipa dina eggverktyg till högsta
skärpa. Tormeks innovativa slipsystem uppskattas världen över för sin mångsidighet, precision och funktionalitet.
T-8 ger maximal precision tack vare det revolutionerande helgjutna stativet som garanterar minimalt spel för
universalstödet. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med din slipning.

Jigg för borrslipning
Slipar borrar till en 4-fasettspets. Kan
ställas in för alla vinklar mellan 90° och
150°. Släppningsvinkeln kan ställas in så
att den blir optimal för varje borroperation.
Borrstorlek 3–22 mm.

Tormeks unika drivsystem är effektivt och klarar att hålla ett konstant varvtal även under hög belastning. Medföljande
Tormek originalslipsten slipar alla slags stålkvaliteter, inklusive HSS. Maskinen har många genomarbetade detaljer,
som exempelvis snabblåsning av stenen med EzyLock, vattenlåda med hiss och en avtagbar magnetskrapa
för effektiv rengöring. Läs mer på www.tormek.com!

Du får en kvalitetsmaskin idealisk för hem och
hobby och som kan slipa alla de vanligaste egg
verktygen. Utrustad med Tormek originalslipsten.
Levereras med stenjusterare SP-650, vinkel
mätare WM-200, brynpasta PA-70, Tormek DVD
och handbok i våtslipning. Komplettera T-4 med
ditt val av jiggar utifrån de verktyg du ska slipa
(Jiggarna säljs separat).

TTS-100

Inställningsdon för svarvstål
För repetering av eggens form på
svarvskölpar och snedmejslar vid
slipning med jiggarna SVD-186 och
SVS‑50. Med inbyggda geometrier.

LA-120

Profilerad läderbrynskiva
För bryning och polering av insidan
på svarvskölpar, bildhuggarskölpar
och getfötter. Set om två skivor:
3 mm radie respektive 60° vinkel.

Mått

För smala verktyg komplettera med
LA-124: 2 mm radie och 45° vinkel.

Inkl. förp. 9,8 kg
Enbart maskin 8,0 kg

Enfas industrimotor
120 W (ineffekt)
230 V, ~ 50 Hz

Slipsten

Drift 30 min/h

Vinkelmätare

Jigg för profilstål
För alla fabrikat och former av profilstål,
som har hål med 24, 30 eller 38 mm
avstånd. En magnet håller stålet på plats.
Max. stålbredd 100 mm.

Hållare för små knivar
Gör det möjligt att slipa de allra
minsta knivbladen som träsnidar‑
knivar och fickknivar. Fungerar
tillsammans med SVM-45.

TORMEK T-4 är en vidareutveckling av T-3
modellen och tar precision och stabilitet till en helt
ny nivå. Precis som T-8 har T-4 vitala funktioner,
som motor och huvudaxel, monterade i en gjuten
överdel, där även hylsorna för universalstödet
är integrerade. Det ger en oslagbar precision för
universalstödet, som är grunden till hela Tormeks
jiggsystem.

MH-380

RB-180

Bredd
Djup
Höjd

Stativ

230 mm
200 mm
260 mm

Vikt

Maskinkåpa
Skyddar maskinen från spånor
och trädamm. 100 % bomull.

Tormek Originalslipsten
Aluminiumoxid
∅ 200 × 40 mm
120 varv/min
Vridmoment 8,4 Nm

Vändplatta
Vrider maskinen 180° och låser den
stabilt i slipläge. Det gör det enkelt att
alternera slipning/bryning eller med-/
motslipning. Passar alla modeller:
T-8, T-7, T-3, T-4, 2000 och 1200.

Läderbrynskiva

∅ 145 × 26 mm
Huvudaxel

Huvudaxel i rostfritt stål,
EzyLock i komposit.

Slagtålig ABS plast
Överdel helgjuten i zink
Motor

Underhållsfri
Tystgående, 54 dB
10 000 timmars driftstid

Tillbehörspaket

Tips: Behåll förvaringsboxen
och montera den på väggen!
HTK-706 Hus- och hempaket
Jiggarna du behöver för att hålla
hemmets verktyg vassa. Innehåller:
knivjigg SVM-45, jigg för långa
knivar SVM-140, hållare för små
knivar SVM-00, saxjigg SVX-150,
jigg för korta verktyg SVS-38 och
jigg för slipning av yxor SVA-170.
TNT-708 Svarvarepaket
Det kompletta paketet för träsvarvaren.
Innehåller: Jigg för skölpar SVD-186,
Multijigg SVS-50, Slipstöd SVD-110,
Inställningsdon för svarvstål TTS-100,
Profilerade läderbrynskivor LA-120,
Maskinkåpa MH-380 och Instruktions‑
box med DVD och bok.

Tormek specialstenar
Blackstone Silicon SB-250
Slipar HSS och andra höglegerade
stål snabbare än Tormek Original‑
slipsten, lämplig för verktyg med
stor slipyta. Kan även finputsa
hårdmetall. 220 korn.
Japanese Waterstone
SJ‑250 och SJ-200
Ger en extra fin och spegelblank
slipyta på handverktyg, när eggens
form är etablerad. Idealisk för
snideriverktyg. 4000 korn.

Pris indikerar vanligen hög kvalitet och vi finner att detta verkligen
är sant när det gäller våtslipmaskiner. Tormeks robusta T-7 visade
sig omöjlig att stoppa hur hårt vi än tryckte på verktyget vid
slipningen – ingen av de billigare maskinerna kom ens
i närheten. Maskinens slips töd, jiggar och tillbehör
passade som hand i handsken och gav oss exakta
slipfaser och vinkelräta eggar utan krångel.

• Bänkmatta
RM-533
se nedan.

• Reptålig
pulverlack
metallic

• Lådor passar
Tormeks kits

Slipar alla eggverktyg
Med Tormeks breda och patenterade jiggsortiment
kan du slipa praktiskt taget alla typer av eggverktyg.
Tormek utvecklar våtslipning genom innovativa lösningar!

• Auto-retur
funktion med
mjuk stängning

Dave Campbell med John Olson
WOOD Magazine, USA

Jag har ännu inte funnit någonting som inte kan slipas på Tormek
maskinen. Den brynade eggen är otroligt fin samtidigt som
eggens form är dramatiskt förbättrad. Då dessutom slipningen är
skonsam blir resultatet att verktygen håller mycket
längre.
Jag har nu helt övergått till våtslipningsmetoden.
Det handlar verkligen om Touch and Turn, men du
slipar mycket mera sällan och svarvar mycket mer!

Exakt repeterbarhet

• Handtag
i aluminium

• Hål för
upphäng
ningskrokar

Nyckelordet i Tormeks slipsystem är repeterbarhet.
Du kan forma verktyget helt efter dina behov. Även
komplicerade former som fingerformade svarvskölpar,
skedformade bildhuggarjärn och ovala snedmejslar
slipar du enkelt.

• Helt
utdragbara
lådor

• Gummifötter
skyddar golvet

Högsta skärpa
• Justerbara ben för
optimal arbetshöjd

Alan Holtham
The Woodworker, UK

Avsluta slipningen genom att bryna och polera eggen
på maskinens läderbrynskiva. Du får en mycket fin skärpa.

Snabb slipning

TS-740 Tormek slipstation

stering i kvalitet
ve
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När eggens form en gång är skapad, avverkar
du bara en bråkdel av stål vid varje slipning,
vilket gör metoden snabb.

Högkvalitativ slipstation med måttanpassade lådor för Tormeks
tillbehörsinreden. Praktisk förvaring av jiggar och tillbehör för slipning
av alla typer av verktyg. Robust stålkonstruktion med reptålig metallic
lack, rundade hörn och Tormek logotyp. Effektiv och lättplacerad
med möjlighet att ställa in den ideala arbetshöjden för just dig.
Höjd 750–830 mm, bredd 578 mm, djup 390 mm.

Full kontroll
Vid det låga varvtalet har du full kontroll över
slipningen och slipar inte bort mer stål än nödvändigt.
En extra fördel är att dina verktyg håller längre.

Specialgjorda lådor
Levereras med Tormeks inreden:
för maskintillbehör, för Hus- och
hempaketet och för Svarvpaketet
(tillbehör och jiggar ingår ej). Övriga
tre lådor med praktisk gummimatta.

Finns i två storlekar, 250 mm
(för modell T-8, T-7 och 2000) och
200 mm (för modell T-4, T-3 och
1200). SJ-stenen är optimerad för
att ge verktyget den allra finaste
ytfinish, därför är slipförmågan
begränsad och den kan inte an‑
vändas för att forma ett verktyg.

Ingen risk för överhettning
Eggen kyls kontinuerligt av vattnet, det finns ingen
risk att stålet överhettas och förlorar sin härdning.

Säker och tyst
Förbrukade slipkorn samlas upp i vattenlådan, vilket
håller luften ren och fri från slipdamm. Ingen gnistbildning,
som annars kan vara en brandrisk i miljöer med mycket
trädamm. Du kommer också att märka att maskinen
går förvånansvärt tyst.

Praktisk upphängning
För dig som arbetar med special‑
stenar kan du smidigt förvara dem
på sidan. Två upphängningskrokar
medföljer.

Hur går det till?
Handbok och film
Tormeks uppskattade handbok förklarar grunderna i våtslipning,
ger dig användbara tips och visar steg för steg hur man slipar olika
verktyg på bästa sätt. Boken och DVD medföljer varje maskin.

Kvalitet och funktion
En Tormek slipmaskin är en investering i kvalitet och
funktion med 7 års garanti.

Bänkmatta RM-533
Med Tormeks bänkmatta av gummi får
du en vattentålig och halkfri arbetsyta.
Den upphöjda kanten samlar upp ev.
vattenspill. Mått 533 × 343 mm.

DI N T ORM EK H A N DLA RE:

9051-1611 SE

Stig Reitan,
Tormek Sverige

TNT-300 Woodturner’s Instruction Box
Innehåller en instruktionsfilm och en
detaljerad handbok, båda på engelska,
hur du formar, slipar och brynar alla dina
svarvverktyg. (Säljs separat eller som en
del av TNT-708 kit.)

• Centrallås
med nyckel

www.tormek.com

DET
ULTIMATA
VÅTSLIPSYSTEMET

