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NOUVEAUTES

Nieuwe schuurmachines en schuur-
banden  
Cibo voorziet zijn klanten van totaaloplos-

singen voor het schuren, slijpen en polijsten. 

Daar horen ook de Finitools bij: een reeks 

-

drijfmotor van deze Finitools heeft een up-

grade gekregen waardoor de machines lich-

ter en toch krachtiger zijn. Ze zijn voorzien 

van een krachtige 1.700 Watt-motor voor 

een maximale productiviteit, een toename 

in vermogen van meer dan 40%. Ook het 

toerentalbereik is uitgebreid, 700-3.000 in 

plaats van 900- 2.810 TPM voordien. 

De nieuwe planetaire tandwieloverbren-

ging zorgt er verder voor dat de motor 

minder onderhevig is aan slijtage, naast een 

gepatenteerde stofbescherming. 

Het Cibo-gamma is uitgebreid met de FF87 

schuurband. Deze heeft een zelf scher-

pende keramische korrel. Door de hogere 

performantie, is deze schuurband een goed 

alternatief voor de JF4Top, een type band 

dat door zijn soepele drager sowieso zeer 

geschikt is om ronde RVS werkstukken te 

bewerken. 

De keramische eigenschappen van de FF87 

-

rel te schuren zonder dat er geraakt wordt 

aan de snelheid van werken en het verspa-

nend vermogen. FF87 kan gebruikt worden 

als schuurband voor moeilijk te bewerken 

materialen zoals inox, nikkellegeringen, 

chroom, titanium en aluminium, inclusief de 

reguliere staalsoorten. 

CIBOi

Nouvel événement Benelux rassemble  
le marché belge et néerlandais
Aperçu complet de l’ensemble de la chaine:  

 

VOM et Mikrocentrum, institut de connaissance et de réseautage néerlandais pour l’industrie manufacturière, s’associent pour les 

mai 2019 au Brabanthal de Louvain (Belgique). 

Le salon professionnel Materials organisé par Mikro-

centrum met fortement l’accent sur le rôle des 

organisé par VOM, met à son tour en contact des 

professionnels impliqués dans les techniques de 

traitement de surface. Le choix de réunir Materials 

-

commence. Cette synergie offre un lieu de rencontre 

central qui regroupe tous les aspects nécessaires à la 

La coopération entre les deux salons représente 

pour les spécialistes néerlandais et belges l’occasion 

idéale de se rencontrer le même jour dans un même 

lieu central. Cela vaut non seulement pour les ex-

perts en matériaux ou les chercheurs mais aussi pour les concepteurs de produits, les ingénieurs, les spécialistes en recherche et 

développement, le personnel de production et les spécialistes en maintenance, construction, automobile, transport, ingénierie etc.


