
NEW

Nu beschikbaar in 2 uitvoeringen 

&basic 
pro

Finimaster



220 % meer 
volume 
schuurma-
teriaal t.o.v. 
de huidige 
wielen

Deze krachtige machine met een 
extreem hoog koppel garandeert een 
spectaculaire krachtoverbrenging.   
De regelbare snelheid staat garant 
voor comfort en gebruiksgemak.
Het ingenieus geplaatste handvat 
zorgt voor een 100%  gecontroleerde 
werkdruk.  
Resultaat: een uniforme en wolken-
loze afwerking in minder tijd en met 
minder materiaalverbruik en dit op 
zowel plaatmateriaal, als op ronde 
en rechthoekige buizen.

Of het nu gaat om satineren,  
structureren, homogeniseren, 
borstelen, opruwen, opkuisen, 
polijsten,... de Finimaster® koppelt  
een hoog gebruikscomfort aan een  
afwerking vergelijkbaar met die van 
een stationaire machine. 
De grote werklust van de Finimaster® 
toont zich mede in het grote aanbod 
van borstels, banden, afwerkings- en 
schuurwielen die met dit toestel kun-
nen worden gebruikt.  

Vlot draaibare 
beschermkap
verhoogt de 
inzetbaarheid 
en de bereik-
baarheid.

Snelle en 
eenvoudige 
wielwissel

Schuurt 
vanuit bijna 
elke denkbare 
positie

Extra troeven van de Finimaster II Pro

Stabiel en 
koel werken 
dankzij grote 
diameter van 
de wielen



Uw voordelen

algemeen:
- Uniforme, wolkenloze afwerking
- Sneller slijpen & sneller resultaat
- Perfecte controle van de werkdruk
- Geschikt voor zowel plaatmateriaal 
 als voor ronde en rechthoekige buizen
- Ook schuren tot in de hoek mogelijk

uniek voor Finimaster II:
- U schuurt vanuit bijna elke positie  
 dankzij de ingenieus draaibare   
 beschermkap
- Snellere materiaalwissel &  
 minder materiaalwissel
- Koeler slijpen
- Tot 220% meer schuurmateriaal

Algemene kenmerken

- Dubbele tandwieloverbrenging :  
 Dit zorgt voor een extreme hoog kop- 
 pel, welk resulteert in een spectaculaire 
 krachtoverbrenging.
- VTC-elektronica :  
 Deze innovatieve elektronische sturing  
 garandeert een constante omloopsnel- 
 heid, ook bij zware belasting, bewaakt  
 de wikkelingtemperatuur en zorgt voor  
 een elektronische herstartbeveiliging. 
- Traploze snelheidsregeling :  
 900 tot 2810 t.p.m.
- Gepatenteerde poedercoating :  
 Hiermee wordt de motor extra be- 
 schermd tegen indringend stof. (tot  
 50% extra levensduur)
- 1200 watt sterke  motor
- Dubbele lagering
- Handgreep :   
 Loodrecht boven het schuurwiel  
 gemonteerd voor een perfecte con- 
 trole van de werkdruk
-Beschermkap :  
 Solide gebouwd en vlot draaiend
- Metalen koffer :  
 Elke set wordt geleverd in een sterke 
 metalen werkkoffer

Toepassing

Bewerken van:
- Roestvast staal
- Aluminium
- Messing
- Koper
- Kunststof
- Hout 
- ....

Doel:
- Satineren
- Structureren
- Homogeniseren
- Borstelen
- Opruwen
- Opkuisen
- Polijsten
- ...
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FINIMASTER II sets  Basic & Pro

INHOUD PRO code FMCIPRS1

1200 Watt sterke aandrijfmotor met vlot, draaibare beschermkap voor wielen 
Ø 120 x 110 mm met snelwisselsysteem

Tex wiel 

# 80 - Ø 120 mm - Bestelnummer FMTM/80/120110

1

Aandrijfwiel

Rubber- Bestelnummer FMSBM1

1

Opblaasbaar wiel

Ø 125 mm- Bestelnummer FMNUM

1

Tizact Schuurhulzen

293x100 mm - Bestelnummer 337DC/300/293x100
285x100 mm - Bestelnummer 337DC/300/385x100

Surface conditioning banden
Coarse - Bestelnummer VT/FE1/395x100 
Medium - Bestelnummer VT/FE2/395x100
Very fine - Bestelnummer VT/FE3/395x100 

1
2
1

Linnen zirc. schuurbanden
Korrel 40 - Bestelnummer TZ59/40/385X100 
Korrel 80 - Bestelnummer TZ59/80/385X100 
Korrel 120 - Bestelnummer TZ59/120/385X100 

1
1
1

Linnen gesloten banden Aluminiumoxide

Korrel 80 - Bestelnummer JF4T/80/675X40
Korrel 120 - Bestelnummer JF4T/120/675X40

1
1

Open velcro banden 
Ultra fine - Bestelnummer FMGRT/SUF/60040
Fine - Bestelnummer FMGRT/AF/60040
+ sluiting - FMGRSL50030

2
2
1

Toebehoren

Platte sleutel Bestelnummer SMFLP24070 
Pomp Bestelnummer FMNUM/P

1
1

INHOUD BASIC code FMBAset1

1200 Watt sterke aandrijfmotor met vaste beschermkap voor wielen Ø 100 x 
100 mm met spiebaan.

Tex wiel

# 80 - Ø 100 mm - Bestelnummer FMTA/80/100100

1

Aandrijfwiel

Polyurethaan- Bestelnummer FMSB1

1

Opblaasbaar wiel

Ø 90 mm- Bestelnummer FMNU374

1

Tizact Schuurhulzen

293x100 mm - Bestelnummer 337DC/300/293x100
285x100 mm - Bestelnummer 337DC/300/385x100

Surface conditioning banden
Coarse - Bestelnummer FMVT/FE1/305X100
Medium - Bestelnummer FMVT/FE2/305X100
Very fine - Bestelnummer FMVT/FE3/305X100

1
2
1

Linnen zirc. schuurbanden
Korrel 40 - Bestelnummer FMTZ59/40/293X100 
Korrel 80 - Bestelnummer FMTZ59/80/293X100
Korrel 120 - Bestelnummer FMTZ59/120/293X100

1
1
1

Linnen gesloten banden Aluminiumoxide 

Korrel 80 - Bestelnummer JF4T/80/675X40
Korrel 120 - Bestelnummer JF4T/120/675X40

1
1

Open velcro banden 
Ultra fine - Bestelnummer FMGRT/SUF/60040
Fine - Bestelnummer FMGRT/AF/60040
+ sluiting - FMGRSL50030

2
2
1

Toebehoren

Platte sleutel Bestelnummer SMFLP24070
Pomp Bestelnummer FMNUM/P

1
1

Set 1 :
inhoud zie tabellen hieronder.

Set 2 bevat de volledige inhoud van set 1 en bovendien :

- 1 combiwiel Ø 120 mm Bestelnummer FMCM/80/120110 (enkel FMCI)
- 1 combiwiel Ø 100 mm Bestelnummer FMCA/80/100100 (enkel FMBA)
- 1 spuitbus Inoxiclean  Bestelnummer SPIC 
- 1 schuurgom   Bestelnummer FORU/60 
- 1 rol Inoxytape  Bestelnummer MHIT

Samenstelling set is louter informatief en kan op ieder ogenblik zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden.

Uw verdeler Geproduceerd door

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België
 + 32 16 61 85 85

  + 32 16 61 84 84
 info@cibo.be

 www.cibo.be


