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13100 Oscillerende klep-slijper met 2 adapters Ø 22 en 29 mm

Voor gebruik in de handboormachine. Geen zere handen meer van dat

ouderwetse stokje ronddraaien!

Tijdsbesparend en prima resultaat:

C doe wat slijp-pasta (niet meegeleverd) op de klep

C zet de klep-slijper in de handboormachine

C houdt de klep-slijper met laag toerental op klep of klep-zitting

C nieuwe klep: 2 seconden slijpen

C oude klep: 6 seconden slijpen

C ideaal voor moderne multi-kleppers!

Handleiding
1. Gebruik het laagste toerental van de handboormachine. De beste resultaten bereikt

u bij 400-900 toeren per minuut. Het maximum toerental voor de klepslijper is 1200.
2. Steek het dunne asje van de klep-slijper in de boorkop. Klem het goed vast met de

boorsleutel.
3. Gebruik de adapter met de juiste diameter. Monteer deze adapter op het dikke einde

van het asje.
4. Smeer een dunne laag in de vakhandel verkrijgbare slijppasta op het klep oppervlak.
5. Houdt met de ene hand de klep-slijper vast en met de andere de boormachine.

Geef een heel lichte druk en slijp niet langer dan twee seconden per keer.
6. Verdraai het huis van de klep-slijper een zesde slag. En herhaal stap 4 en 5.

Maximaal 6 seconden slijpen bij een oude klep. Circa twee seconden bij een nieuwe
klep. Polijsten is niet nodig.

7. Monteer de geslepen kleppen op exact dezelfde plaats als waar ze vandaan
kwamen!
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