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GŁÓWNE CECHY:

Profesjonalny pilnik taśmowy stworzony  
do stosowania z bezkońcowymi taśmami 
ściernymi o wymiarach 10 x 330 mm. 

Dzięki swej specyficznej budowie, idealnie nadają się 
do precyzyjnego i efektywnego szlifowania ciasnych 
miejsc, takich jak powierzchnie sferyczne, rury, naroża, 
które są trudno dostępne dla szlifierek tradycyjnych. 

Pneumatyczne pilniki taśmowe są również 
znakomitym rozwiązaniem przy tępieniu ostrych 
krawędzi, a możliwość regulacji kąta nachylenia 
głowicy roboczej daje uniwersalne rozwiązanie dla 
prawie każdego zastosowania.  
Doskonale nadaje się do usuwania spawów, zgrzewów 
i szlifowania.

3 taśmy ścierne (P80/P100/P120) 
o wymiarach 10 x 330 mm.

Automatyczny napinacz 
taśmy szlifierskiej.

Regulacja nachylenia  
głowicy roboczej – 360o.

Zużycie powietrza 311 l/min.

Świetnie sprawdza się zarówno przy szlifowaniu 
precyzyjnym jak i zgrubnym.
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1. NTools PPT - Pneumatyczny pilnik taśmowy
2. Bezkońcowe taśmy ścierne - 3 szt. (P80/P100/P120)
3. APP ZL 2 - Złączka powietrza ¼”, gwint zewnętrzny 
4. NTools PNT 30  - Olej do urządzeń pneumatycznych (30 ml)
5. Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Budowa:

Pneumatyczny pilnik taśmowy
NTools PPT

zwarta solidna konstrukcja
Wykonana z twardych najwyższej 
jakości materiałów odpornych  
na warunki warsztatowe.

kompaktowa budowa
Małe rozmiary oraz niska  
waga zapewniają doskonały  
komfort pracy oraz dotarcie  
do trudnodostępnych miejsc.

ogumowana rękojeść
Rękojeść pokryta gumową powłoką 
antypoślizgową zapewnia lepszy  
chwyt urządzenia podczas pracy.
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obrotowa głowica robocza
Specjalna konstrukcja pilnika umożliwia 
zmianę kąta nachylenia głowicy w celu 
poprawy komfortu pracy.

3

automatyczny napinacz  
taśmy szlifierskiej
Zapewnia odpowiednie naprężanie taśmy 
szlifierskiej oraz szybką i łatwą jej wymianę 
bez użycia narzędzi.

4

Dane techniczne

Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Zużycie powietrza [l/min] 311
Obroty [obr/min / RPM] 16 000
Moc [kW/HP] 0,3/0,38
Wlot powietrza 1/4"
Wymiary taśmy ściernej [mm] 10 x 330

Poziom hałasu dB(A)  
bieg jałowy/praca 87/-

Wylot powietrza tył
Długość [mm] 284
Waga kg 0,8

360o
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APP Nr Nazwa produktu Ilość

139300N NTools PPT - Pneumatyczny pilnik taśmowy 1 szt.

ZA
LE
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BEZWIBRACYJNA,  
SPOKOJNA PRACA  
zapewnia komfort użytkowania. 
 

SZYBKA I ŁATWA WYMIANA  
TAŚMY SZLIFIERSKIEJ  
dzięki specjalnie skonstruowanej głowicy  
prowadzącej taśmę szlifierska.

ERGONOMICZNA, LEKKA  
I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA  
oraz gumowany uchwyt zapewniają pewny chwyt  
i możliwość operowania jedną ręką. 

TELESKOPOWY NAPINACZ  
zapewnia odpowiednie napięcie taśmy podczas szlifowania 
oraz umożliwia dopasowania do każdej powierzchni  nawet 
w trudno dostępnych miejscach.

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NACHYLENIA GŁOWICY ROBOCZEJ
w celu dostosowania do szlifowanej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:
• warsztaty i serwisy blacharsko-lakiernicze
• stolarnie i produkcja mebli
• wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba wykonania szlifowania trudnodostępnych miejsc 
     np.: powierzchnie sferyczne, rury, naroża, otwory

Pneumatyczny pilnik taśmowy
NTools PPT


