
ULTIMA-TIG
Opatentowana szlifierka na mokro 
do elektrod wolframowych

• Zabezpiecza toksyczne pyły z ostrzenia
• Ostrzy pod każdym kątem
• Idealnie centruje elektrodę
• Ostrzy krótkie elektrody nawet 8mm
• Redukuje zużycie elektrod



Kąt ostrzenia elektrod 
od 15 - 180°

Końcówka może być 
spłaszczona o 1/10 mm 
pod kątem 90°

Łatwy w użyciu system 
blokowania i pozycjonowania 
elektrody

Fabrycznie zabezpieczony 
pojemnik na toksyczne 
odpady

ULTIMA-TIG - wysoka jakość 
ostrzenia elektrod
Opatentowana mokra szlifierka ULTIMA-TIG 
zapewnia ostrzenie elektrod do spawania 
metodą TIG w bezpiecznym i przyjaznym 
środowisku. Co więcej , znacznie redukuje 
żużycie elektrod.

Płynna regulacja kąta oraz specjalna 
regulacja tzw. stick-out umożliwia ostrzenie 
elektrody w poprawnej pozycji (zgodnie z 
kierunkiem osi). Dokładny kąt jest nie tylko 
ważny dla jakości spoin; również liczba 
powtórnych zajarzeń i ponownego ostrzenia 
jest większa.

Kombinacja cieczy chłodzącej i wysokiej 
prędkości obrotowej tarczy diamentowej 
rezultuje w postaci wypolerowanej i równej 
powierzchni elektrody wolframowej. 
Dodatkowo skraca czas ostrzenia
i zabezpiecza przez przegrzaniem i 
zniszczeniem elektrody.

ULTIMA-TIG jest łatwa w użytkowaniu:
Umieść elektrodę w uchwycie 
elektrody,  włoż do miejsca 
blokowania i pozycjonowania 
elektrody. Ustaw żądany kąt, 
włóżuchwyt elektrody i uruchom 
urządzenie. Obracaj równomiernie 
elektrodę wokół własnej osi. Po 
zaostrzeniu jeśli jest taka potrzeba 
można spłaszczyć końcówkę 
elektrody.

Dane techniczne
Rozmiar elektrody:  Ø 0,8-4,0 mm

Min. długość:  15 mm standard 
(8 mm przy specjalnym 
zacisku )

Kąty:  Od 15° – 180° 

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilające:   110V/220V - 50/60Hz 
Moc silnika:  280W
Prędkość obrotowa:  8500 rpm 
Prędkość ostrzenia:  44 m/sec

Wyposażenie standardowe
• Kompletna szlifierka z podstawą, diamentową 

tarczą i płynem chłodzącym
• Uchwyt elektrody
• Zaciski elektrody dla średnic:  Ø1.6, 2.4 i 3.2 mm

(dostępne są zaciski na inne średnice)

“ULTIMA-TIG-S” umożliwia ostrzenie elektrod 
aż do  Ø 8,0 mm

Ostrzenie w kąpieli wodnej
• Chłodzi proces ostrzenia i elektrodę
• Pozwala na dużą prędkość ostrzenia
•  Zabezpiecza przez przegrzaniem

elektrody
• Wiąże toksyczne cząsteczki pyłów

Duża prędkość ostrzenia
• Idealnie gładka powierzchnia elektrody
• Skraca czas ostrzenia

Mocowanie elektrody i wolny wylot

• Idealnie wycentrowana końcówka elektrody
• Umożliwia ostrzenie krótkich elektrod

(15 mm w standardzie oraz 8 mm przy
pomocy opcjonalnego uchwytu)

• Dostosowana długość elektrody
do tarczy diamentowej

• Redukuje żużywanie elektrod

GŁÓWNE CECHY: ULTIMA-TIG

ULTIMA-TIG posiada znak CE i spełnia wszystkie obowiązujące w UE normy  

Dystrybutor w Polsce:

Tefromes Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
41-407 Imielin
tel. 32 225 62 77
www.tefro.pl

Unikalny pojemnik odpadowy zbiera 
wszystkie toksyczne cząsteczki, eliminując 
potrzebę dodatkowego systemu 
filtrowentylacji. Oddaj pojemnik do 
lokalnego punktu na odpady do poprawej 
utilizacji lub recyklingu.

http://tefro.pl/akcesoria/1564-szlifierka-do-elektrod-ultima-tig-cut.html



