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 GRIT – Brandul pentru polizarea cu bandă abrazivă, de la FEIN 
 GRIT by FEIN – sunt maşini de polizat cu bandă abrazivă, con-
strucţie modulară, care sunt  optimizate pentru  aplicaţiile din 
domeniul prelucrării metalelor. Un sistem foarte rentabil pentru 
orice pretenţie şi pentru cele mai diverse cerinţe - pentru poliza-
re cu bandă şi debavurare, precum şi pentru polizarea  suprafeţe-
lor pentru racordări sau şlefuiri exterioare a profilelor rotunde, 
pentru prelucrarea întregii game a oţelului şi a oţelului inoxidabil. 
Cu performantele maşini de bază din familia de  polizoare cu 
bandă abrazivă şi cu modulele specifice ataşabile, se acoperă 
principalele aplicaţii din domeniul polizării în mica şi marea 
industrie. Deoarece polizoarele cu bandă abrazivă GRIT sunt 
produse FEIN, nu trebuie să vă faceţi griji pentru fiabilitatea şi 

durabilitatea acestora. Numele nostru vă garantează acest lucru.
Pretenţiile ridicate a standardelor de calitate asupra maşinilor 
GRIT se reflectă prin accesorii şi în special prin benzile abrazive. 
Punem un accent deosebit pe calitatea benzilor abrazive - în 
domeniul prelucrării metalelor, prin aceste benzi se ajunge la 
performanţe de productivitate şi durabilitate maximă. Toate 
aceste lucruri fac ca utilizarea benzilor abrazive originale GRIT să 
fie deosebit de rentabilă. 
Informaţii detaliate privind gama de produse GRIT sunt disponibi-
le în broşura de produse GRIT sau la adresa www.fein.com. 
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pentru utilizare în atelier, pentru serii mici. 
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pentru utilizare industrială, şi pentru producţie 

în serie. 
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GRIT GX pentru aplicaţii în ateliere şi ...

GRIT GX este concepută pe baza principiului modular. Astfel 
maşina de polizat cu bandă abrazivă serveşte ca maşina de bază. 
Domeniul de utilizare poate fi extins în funcţie de necesitate, 
prin intermediul modulelor auxiliare, ex. pentru polizarea racor-
durilor sau şlefuirea exterioară a profilelor rotunde. Astfel se 
economiseşte timp, bani şi spaţiu. Maşinile GRIT GX pot fi 
echipate, uşor şi repede, în funcţie de necesitate. Datorită acestui 
tip constructiv, deosebit de flexibil, corelat cu o siguranţă de 

funcţionare ridicată a maşinilor, o structură robustă, o adaptare 
optimă la diferite materiale şi numeroasele moduri de utilizare, 
gama de produse GX este adecvată în special pentru utilizarea în 
ateliere sau pentru serii mici. Gama GRIT GX convinge însă şi 
prin eficienţa ridicată în exploatare: fie că este vorba de polizare 
de degroşare sau de finisare – cu maşinile GRIT GX lucraţi rapid, 
în siguranţă şi obţineţi o calitate superioară.

Polizarea cu bandă abrazivă

Maşini performante de polizat cu bandă ab-
razivă, în varianta cu 1 sau 2 turaţii – maşina 
de bază a gamei modulare GX. 

Polizarea racordărilor

Modul auxiliar pentru „polizarea racordă-
rilor“ la diverse repere precum ţevi, ţevi 
pătrate, materiale plate şi profiluri.

Şlefuirea exterioară a profilelor rotunde 

Modul auxiliar pentru „şlefuirea şi lustruirea 
profilelor rotunde“ - de la şlefuirea grosieră 
până la finisarea suprafeţelor.

Debavurare

Completare independentă la gama GX, pen-
tru debavurarea reperelor din oţel şi oţel 
inoxidabil cu ajutorul periilor din sârmă. 
Disponibilă opţional şi cu stativ.

Avantajele FEIN
 Optimă pentru utilizarea în atelier şi la serii mici.
 Adecvată pentru toate aplicaţiile uzuale de polizare şi 

şlefuire: polizare cu bandă abrazivă, polizarea racordărilor 
şi şlefuirea sau lustruirea exterioară a suprafeţelor rotunde.

 Instalare şi reechipare rapidă, datorită montajului facil.
 Siguranţă ridicată în lucru şi în exploatarea echipamentului.
 Rezultate de excepţie datorită dotării şi accesoriilor 

profesionale.

Polizarea cu 
bandă abrazivă

Diametrul 
max. la 
polizarea 
racordărilor

Diametrul 
max. la 
şlefuirea  
suprafeţelor 
ext. rotunde

Şlefuire 
longitudinală

Debavurare Exploatare 
mobilă

Aspirare 
internă / 
externă

Producţie 
în serie

Timpi de 
reechipare

Modulari-
tate

GRIT GX  75 100   – – /    

GRIT GI  150 160     /    

 bun

 foarte bun

 ideal
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GRIT GI pentru aplicaţii industriale.

Gama de maşini GRIT GI a fost dezvoltată special pentru utiliza-
rea în industrie. Prin urmare, gama de maşini GRIT GI convinge 
prin robusteţea extremă, puterea superioară şi eficienţa enormă. 
Gama GRIT GI este concepută în mod special pentru perioade  
lungi de exploatare şi la solicitări ridicate care apar în producţia 
industrială. Fie că este vorba de oţel, oţel inoxidabil sau metale 
neferoase, fie că sunt materiale plate sau profile – maşinile GRIT 
GI furnizează la toate aplicaţiile de polizare industriale rezultate 

excelente, profesionale. Manevrarea simplă creşte eficienţa, 
precum şi siguranţa în exploatare. Sistemul modular al gamei de 
maşini GRIT GI permite întotdeauna alcătuirea rapidă şi facilă a 
unei maşini optime pentru fiecare tip de utilizare. 

Polizarea cu bandă abrazivă

Maşini performante de polizat cu bandă, 
 disponibile opţional cu 1 sau 2 turaţii  
şi benzi de diverse lăţimi (75 mm sau  
150 mm).

Polizarea racordărilor

Polizarea de precizie a suprafeţelor de 
racordare pentru ţevi cu diametrul  
de până la 150 mm.

Şlefuirea exterioară a suprafeţelor rotunde

Maşină de şlefuit cu bandă abrazivă perfor-
mantă, pentru şlefuirea şi lustruirea supra-
feţelor exterioare a ţevilor şi a pieselor de 
revoluţie din oţel, oţel inoxidabil, fontă şi 
metale neferoase cu diametru între  
Ø 10–160 mm.

Polizarea longitudinală

Polizarea longitudinală cu avans automat 
a materialelor plate, profilelor închise şi 
ţevilor pătrate.

Exploatare mobilă

Polizarea/şlefuirea ultra-eficientă  
a cordoanelor de sudură pe podea.

Debavurare

Pentru debavurarea şi lustruirea raţională, 
cu peria de sârmă, a reperelor din oţel,  
oţel inoxidabil, fontă sau metale neferoase.

Avantajele FEIN
 Pentru prelucrarea industrială a oţelului, oţelului inoxidabil 

şi a metalelor neferoase.
 Adecvată pentru toate reperele şi tipurile de polizări 

uzuale.
 Tip constructiv şi componente adaptate în mod optim,  

pentru exploatarea în condiţii de solicitare maximă.
 Eficienţă deosebită datorită puterii mari de detaşare  

a materialului cu rezultate profesionale.
 Siguranţă ridicată în exploatare şi deservire facilă.
 Sunt disponibile soluţii speciale pentru aplicaţii deosebite.

Polizarea cu 
bandă abrazivă

Diametrul 
max. la 
polizarea 
racordărilor

Diametrul 
max. la 
şlefuirea  
suprafeţelor 
ext. rotunde

Şlefuire 
longitudinală

Debavurare Exploatare 
mobilă

Aspirare 
internă / 
externă

Producţie 
în serie

Timpi de 
reechipare

Modulari-
tate

GRIT GX  75 100   – – /    

GRIT GI  150 160     /    
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 Un sistem deschis tuturor posibilităţilor – GRIT GX 
  

Polizarea cu bandă
abrazivă

 Modul
tip 

Putere
 nominală   

(kW) 

 Turaţie la mers 
în gol   

(rot./min) 

 Dimensiune bandă   
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GX 75  3    3  000    75 x 2 000    75   
 GX 75 2H  1,5 / 2    1 500/3 000    75 x 2 000    75   

  

Polizarea 
racordărilor 

 Modul
tip

 Ţevi până la Ø   
(mm) 

 Dimensiune pro-
fil/suprafaţă plană 

maxim   (mm) 

 Dimensiune bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GXR  16–75    75 x 75    75 x 2 250    54   
  

 Şlefuirea 
exterioară 
a profilelor 
rotunde 

 Modul
tip 

Putere 
nominală   

(kW) 

 Ţevi până la Ø   
(mm) 

 Dimensiune bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GXC  0,18    10–100     75 x 2 000    48   
 GXW  0,12            8,6   

  

 Debavurare  Modul
tip 

Putere 
nominală   

(kW) 

 Turaţie la mers 
în gol   

(rot./min) 

 Dimensiuni perie 
Ø x lăţime max.   

(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GXE  2,2    1 500    250 x 60    32   
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 Versatilitatea maşinilor de polizat cu bandă – GRIT GI 
  

Polizarea cu bandă abrazivă  Modul
tip 

Putere nominală   
(kW) 

 Turaţie la mers 
în gol   

(rot./min) 

 Dimensiune bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GI 75  4,0    3 000    75 x 2 000    65   
 GI 75 2 H  2,6–3,1    1 500/3 000    75 x 2 000    65   
 GI 150  4   ,0  3 000    150 x 2 000    82   
 GI 150 2H  2,6–3,1    1 500/3 000    150 x 2 000    82   
 GIB              17   
 GIBE  0,35            55   

  

Polizarea
racordărilor 

 Modul
tip 

 Ţevi până la Ø   
(mm) 

 Dimensiune profil/
suprafaţă plană   (mm) 

 Dimensiune bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GIR  20–150    120 x 150    150 x 2 250    109   
  

 Şlefuirea 
exterioară a 
profilelor rotunde 
 

 Modul
tip

Puterea 
nominală   

(kW) 

 Turaţie la mers 
în gol   

(rot./min) 

Viteza periferică a 
benzi (m/s) 

 Dimensiune 
bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GICS  3,1    1 500/3 000    30    75 x 3 000    200   
  

Şlefuire 
longitudinală 

 Modul
tip 

Putere nominală   
(kW) 

 Dimensiune profil/
platbandă maxim   

(mm) 

 Dimensiune bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GIL  0,18    100 x 120    150 x 2 000    64   
  

 Exploatare mobilă  Modul
tip 

 Dimensiune bandă 
(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GIM  75 / 150 x 2 000    35   
  

 Debavurare  Modul
tip 

Putere nominală   (kW)  Turaţie la mers 
în gol   

(rot./min) 

 Dimensiuni disc 
Ø x lăţime max.   

(mm) 

 Greutate 
(kg) 

 GIE  1,5    1 500/3 000     250 x 60/120    34   
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