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Cibo reikt oplossingen aan voor alle schuuruitdagingen! Door haar decennialange ervaring in de schuurwereld 
heeft Cibo een enorme kennis opgebouwd van schuurmaterialen en -technieken. Met de “Time Saving Kits” brengt 
Cibo deze kennis tot bij u. 

Een team van schuurspecialisten heeft voor u 6 oplossingen uitgewerkt, specifiek voor de bewerking van RVS. 
De kits laten u kennis maken met de uitzonderlijke eigenschappen en mogelijkheden van de 
innovatieve Cibo producten. Bovendien zullen ze u bijstaan om snel en makkelijk 
tot een professioneel resultaat te komen.

Time Saving kits

Bestelcode: TSK01A Bestelcode: TSK02A Bestelcode: TSK03A



me  
ingVerstek & vlakke buitenhoek 

polijsten
Vlakke & ronde binnenhoek 
polijsten

Ronde buitenhoek polijsten

voor voorvoor

na nana

In een kit vindt u alles wat u nodig heeft om uw RVS werkstuk op een 
professionele manier af te werken. 

Binnenin de doos vindt u een uitgekiend gamma aan innovatieve 
schuurproducten die speciaal werden samengesteld per specifieke 
toepassing. 

Op de achterzijde van de wikkel staat een handleiding in posterformaat 
die u stap voor stap naar het resultaat begeleidt. En bovendien bevat 
iedere kit een unieke link waar u een gedetailleerde instructievideo, 
boordevol handige tips & tricks, kan bekijken.

De verpakking

Bestelcode: TSK04A Bestelcode: TSK05A Bestelcode: TSK06A
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Uw verdeler

Abrasives KitsTools

time saving abrasives

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België

 + 32 16 61 85 85  info@cibo.be

  + 32 16 61 84 84  www.cibo.be

Benodigdheden

Eigenschappen:	•	Motor	beschermd	tegen	stof 
•	Traploos	instelbaar	toerental	(2000-6500) 
•	Beveiliging	tegen	overbelasting 
•	Spindelasblokkering 
•	1200W 
•	Dubbele	tandwieloverbrenging

Finipower SMMS6A

De Finit-Easy biedt u de bereikbaarheid en de bewegingsvrijheid die u nodig heeft voor 
een professionele afwerking van moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken.

Eigenschappen:	•	Unieke	aadrijving 
•	1200W	motor 
•	Maximale	bereikbaarheid	door	compact	design 
•	Verstelbare	beschermkap 
•	RVS	safe

Finit-Easy SMFEMA

Toepassing:	 •	Onderhouden	van	RVS 
•	Verwijderen	van		vuil-	en	vetresten	op	het	werkstuk	na	het	schuren 
•	Geeft	een	geborsteld	werkstuk	een	schitterende	glans

Gebruik:	 In	combinatie	met	een	zeer	zachte	propere	doek	(flanel	of	microvezel)	om	
beschadiging	van	het	werkstuk	te	vermijden

Inoxiclean SPIC

De eeuwig werkende vijl dankzij de snel verwisselbare gripschuurstrips

Eigenschappen: 	•	Super	snel	vervangen	van	de	strips 
•	Keuze	uit	diverse	kwaliteiten	en	korrelgroftes 
•	Elke	agressiviteit	en	afwerking	mogelijk 
•	Steeds	vlijmscherp	en	werkklaar	

Toepassingen: 	 •	Profileren	van	afwerkingswielen

Schuurvijl SV19030 + 706GR/24/V006


