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Raspagem com máquina 1/4
Z Curso: 7 mm simples desbaste, 2,5 mm conjunto de chaves Allen com W

Z

Y ângulo

para desbaste 25 °

Y ângulo

terminou raspagem 40 °

Z

Y

Y

W

X
U

W

U

W aqui significa: o petróleo como um lubrificante
de refrigeração

x

X é o ângulo de 45 graus sempre raspar sobre a cruz
Por favor, apenas 60% sobre os pontos azuis raspada
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Data:

U x U = 1 Zoll 25,4 x 25,4

Z é o disco de diamante. A pressão pressionando com

de 10 pontos azuis são para todas as máquinas

Y é máximo 20 gramas

U x U = 1 Zoll 25,4 x 25,4

Y denota o raspador de metal duro

de 25 pontos azul com máquinas de moagem
X é de 5 ° ângulo de incidência de moagem
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Schaben mit Maschine 01
Scraping with machine 01
spear 2
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Arquivos como um raspador 2/4
Y

Por favor, envie um falso normais plana (X). Ir para o disco de moagem (Y).
Segure o arquivo simples com 5 ângulo de incidência ° a do rebolo (Y). Ciclo do ângulo de
incidência. O arquivo sempre bom durante os loops resfriar com água. Se o arquivo
e azul é a cor muda, ela perde a sua dureza. Tão legal com água
Dois lados lixar e frontal plana, então você tem um bom médico próprio da

X
Z= 5°

Esquerda

Entendimento correto fiele
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Feilen Schaber
Files as a scraber
spear 2
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Rspar máquina 3/4

raspador de máquina de 10 legada

Ajuste de comprimento do curso 0 - 20 mm

pontos cada / polegada

Desbaste 25 ° 7 mm de curso

Ajuste tempos com uma chave

Acabamento 40 ° 2 mm de curso

Allen de 6 milímetros

Ajuste do curso até 1600 golpes

diferentes ferramentas de raspagem

sharpening mais limpo de pedra

cerca de 0,05 l de gasolina dar na pedra

strew com areia de quartzo

de afiar

quartzo areia 0,1 mm

Fazer com a grande pedra cirlce
movimentos

pedra suja sharping

Depois disso, lave pedra muito boa

por minuto
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Schabmaschine
scrabmachine
spear 2
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Equipamentos de sucata 4/4

placa de superfície 800x 1200 mm

Grande régua 400 mm de largura.

Blueing da empresa Brütsch Rüegger

faca raspando vários

Abra blueing em uma caixa limpa

raspagem de diamantes afiador de facas

Para 20 metroscamas máquina máquina

superfície da placa de 400 x 600 mm

Diferentes eixos chão, alguns com cones

5 graus de ângulo livre

straightedge diferentes, também para

Ângulo de precisão raspadas

encaixar
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Blueing papel cada vez em um ambiente

Refrigeração com o petróleo.

limpo Saco plástico para proteção contra

Apenas 5 gramas de pressão de

a sujeira

prensagem

Schabmaschine 06
scrabmachine 06
spear 2
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