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PRODUKTDATA 
Dimensioner L x B x H 400 x 365 x 440 mm

Bordstørrelse 370 x 290 mm

Omdrejninger  2000 omdr. / min.

Oscillation 16 mm

Spindel-Ø 12.7 mm 

Motor 230 – 240 V~

Motorydelse 450 W 

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 13.5 / 15 kg

Dimension emballage 460 x 410 x 530 mm

Artikelnummer 4903401901

EAN 4014915082101

20 container 280 stk.

40 container 560 stk.

40 HQ container 660 stk.

www. .com

OSM100OSM100

OSZ. SPINDELSLIBER

Den oscillerende spindelsliber OSM100 fra scheppach til halv-professionelle 
og gør-det-selv folk, der ikke vil give afkald på kvaliteten. Kan bl.a. bruges 
til musikinstrument- eller buebyggeri samt til formslibning af runde kanter i 
møbelbyggeri og meget andet. Den oscillerende slibespindel på OMS100 giver glatte 
slibeoverfl ader på alle emner af træ.

• Kompakt og let til nem transport

• Kraftig 450 watt motor med tilstrækkelig kraft til alle materialer

• Roterende og oscillerende spindel for glatte slibeoverfl ader

• Stort, solidt støbejernbord til max. præcision og stabilitet

• Stort bord giver makimalt støtte til større emner

• Integreret udsugningsstuds for tilslutning til spånsuger. Sørger for sikkert og 
rent arbejdsmiljø

• Sidevendt opbevaringsmulighed til tilbehør og monteringsværktøj
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RESULT: 
Rated as ”VERY GOOD“

Edition 04/2013
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450 W motor

Issue 2019-06-03 | Changes reserved.www. .com

SPECIFICATIONS
Dimensioner L x B x H 465 x 420 x 500 mm

Bordstørrelse 410 x 425 mm

Omdrejninger  2000 omdr. / min.

Oscillation 16 mm

Spindel-Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm 

Motor 220 – 240 V~

Motorydelse 450 W 

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 12.9 / 14.9 kg

Dimension emballage 530 x 450 x 470 mm

Artikelnummer 5903405901

EAN 4046664069447

20 container 268 stk.

40 container 550 stk.

40 HQ container 675 stk.

www. .com

OSM600OSM600

OSZ. SPINDELSLIBER

Den oscillerende spindelsliber OSM600 fra scheppach er en professionel maskine, 
hvor du får meget for pengene. Kan bruges til ethvert værksted. OSM600 er den 
ideelle sliber til modelbyggeri, møbelbyggeri og instrumenter og giver perfekter 
slibeoverfl ader på alle emner af træ.

• Kraftig 450 watt motor med tilstrækkelig kraft til alle materialer

• Roterende og oscillerende spindel for glatte slibeoverfl ader

• Stort, solidt støbejernbord til max. præcision og stabilitet

• Inkl. 5 forskellige slibevalser og 1 slibebånd

• 45° kipbart anlæg for præcist arbejde 
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