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PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS
(ŠIS NAV RĒĶINS APMAKSAI)

Vēl nav vērtējumu
Cena: 14,90 €
Iesk. PVN: 2,59 €

Ērta, viegla un kompakta
dimanta galodiņa, kas ļoti
labi asinās nažus un
instrumentus.

Apraksts
Mini-Sharp® galodiņas ir mazāka izmēra, kas padara tās vieglāk nēsāt līdzi.
Rokturis aizsargā asināmo virsmu, kamēr tā netiek lietota. Kopā ar atslēgas
riņķi, tāpēc to var turēt atslēgu saišķī vai pievienot to pie somas vai
rāvējslēdzēja. Asināšanas virsmas lielums 68 mm x 24 mm.
Ideāla dāvana cilvēkam, kas strādā daudz ar nažiem vai instrumentiem.
Salīdzinoši ar parastajiem asināšanas akmeņiem, asina daudz ātrāk.
Nav nepieciešamas lietošanā eļļas, var asināt sausā veidā vai ar ūdeni.
Izturīga konstrukcija nodrošinās gadiem ilgu lietošanu.
Smalkumu raksturojums:

Extra-Coarse diamond (60 micron / 220 mesh), melna - ļoti rupjš,
izmanto, kad nepieciešams atjaunot bojātu asmeni vai kad nepieciešama
liela metāla slāņa noņemšana.
Coarse diamond (45 micron/ 325 mesh), zila - rupjš, ātrai asuma
atjaunošanai.
Fine diamond (25 micron / 600 mesh), sarkana - smalks, vidēja
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pulējuma iegūšanai.
Extra-Fine diamond (9 micron / 1200 mesh), zaļa - ļoti smalks smalkai pulēšanai, žiletes asuma iegūšanai.
Izmēri:
Galoda: 68 mm x 24 mm x 5 mm
Kopumā: 140 mm mm atvērta
Izgatavota ASV.
DMT® ir ASV uzņēmums, kas nu jau 40 gadus tiek atpazīts visā pasaulē kā
līderuzņēmums ar ļoti labu reputāciju dimanta asināmo izgatavošanā. DMT
produktu novitāte un kvalitāte ir plaši pazīstama. DMT pieder vairāki
patenti starp dimanta nažu asināmajiem un instrumentu asināmajiem. DMT
ražo un piedāvā lielu skaitu un dažādus nažu un instrumentu dimanta
asināmos, ko plaši izmanto kokapstrādē, kulinārijā, dārzniecībā, tūrismā,
sportā un citās industrijās.
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