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Egy jól karbantartott gép sok pénzt megtakaríthat Önnek.
A gépek karbantartása nagyon fontos feladat. Ez a terület szakértelmet igényel, vagyis ismerni kell hozzá 
a gép felépítését, működését hiszen könnyen meglehet, hogy a szakavatatlan jóindulata ellenére több kárt 
okoz, mint hasznot. Tapasztalatunk szerint, a műhelyeknek se ideje, se energiája nincs a gépek rendszeres 
karbantartására. A gépekben, berendezésekben a hibák leggyakoribb oka a rendszeres karbantartás hiánya. 

Beszállítóink által kiképzett technikus kollegánk a gyártó előírásait követve rendszeres karbantartással nem 
csak megőrzi gépei állagát, de időben felismeri és elhárítja az esetleges jövőbeni meghibásodásokat is.

A rendszeres, időszakos karbantartások biztosítják az Ön gépének a magas szintű felkészültséget és 
megbízhatóságot. Ezenkívül az Ön gépe tartósan megőrzi értékét.
A rendszeres karbantartás előnyei:

• Megvédi a gépet a túlzott kopásoktól.
• Csökkenti a gépleállások és a termelési kiesések valószínűségét.
• Kevesebb gyakorisággal fordulhat elő meghibásodás.
• Tervezhetővé válik a gépek javítási költsége.
• Az Ön gépének értékét emelik a rendszeres karbantartások, ellenőrzések.
• A kezelőszemélyzet értékes információkat kaphat a gép használatáról, ápolásáról.
• Levesszük ezt a gondot az Ön válláról! Mi szem előtt tartjuk a beütemezett karbantartást és 

megbízhatóan jelentkezünk.

Ez időt, munkaerőt és pénzt takarít meg Önnek!
A karbantartás a következőket tartalmazza:

• A gépek letakarítása a portól és egyéb szennyeződésektől.
• Mozgató mechanikák ellenőrzése, kenése, ápolása.
• Elektromos berendezések vizsgálata.
• Referencia pontok ellenőrzése, visszaállítása.
• Szögállítások ellenőrzése, beállítása.
• Apróbb hibák elhárítása.
• Szaktanácsadás a gépek ápolására és helyes üzemeltetésére, valamint a karbantartás 

folyamán felfedezett meghibásodások ismertetése, illetve javaslatot teszünk ezek elhárítására, 
kijavításra.

Az SCH vevőszolgálat mindent lebonyolít Önnek a karbantartással kapcsolatban. Időben értesítjük Önt az 
aktuális karbantartásról. Időpont egyeztetés után az illetékes szervizes kolléga elvégzi a munkát.

Amit Öntől kérünk: biztosítsa a gép szabad körbejárhatóságát, legyen a gépnél egy sűrített levegős pisztoly 
és egy elszívó cső a por elszívásához.

Kérem, informálódjon a SCH-nál! Takarékoskodjék okosan!
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A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők, visszavonásig érvényesek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



2 www.schachermayer.hu

MARTIN HASÍTÓÉK

cikkszám  ME nettó akciós ár

108 632 306  db 15 500 Ft

méret: 
35 x 2,8 mm
kivitel: furat nélkül

Vékony munkadarabok biztos 
vezetéséhez körfűrészekhez. 
Csökkenti a balesetveszélyt és 
a könnyen vágható műanyag 
védi a fűrészlapot.

TOLÓFA

cikkszám típus ME nettó 
akciós ár

108 628 662 biztonsági tolófa db 3 600 Ft

KÉSVÉDŐ BURKOLAT

cikkszám ME nettó akciós ár

108 630 814 db 27 800 Ft

 

GRAFIT CSISZOLÓBETÉT

cikkszám  ME nettó akciós ár

108 633 020  m 4 150 Ft

típus: SIAPHIT 2
szélesség: 150 mmUniverzális késvédő burkolat 

400-as egyengető gyalugépekhez.

Tisztítószer 
ömledékragasztóhoz

Alkalmazások
• EVA, poliolefin vagy 

kaucsuk bázisú ragasz-
tókhoz használt eszközök 
tisztításához, öblítéshez

• termékcsere előtti tisztí-
táshoz, öblítéshez

Feldolgozási utasítások
Reakcióidő: 4-24 óra a 
szennyeződés vastagságától 
függően (szükség esetén több 
menetben kell eltávolítani az 
odaragadt anyagot)

HOTMELT CLEANER Q 1924

cikkszám tartalom kg nettó listaár

108 617 641 kb. 3 9 600 Ft

alkalmazási hőmérséklet: 160 °C

PUR tisztító.
Nagyon jó tisztító hatás nem 
térhálósodott Pur-olvadékhoz, 
jó nedvesítő tulajdonság, kék 
színű a jobb felismerhetőség 
érdekében.

TECHNOMELT PUR CLEANER

cikkszám típus tartalom nettó listaár

108 617 635 Cleaner 4 8 kg-os vödör 28 850 Ft

• Alkalmazási terület: Marás 
előtt

• A formaleválasztó szert a 
munkadarab felső és alsó 
oldalára kell permetezni. Ez 
megakadályozza, hogy a 
ragasztómaradék a munka-
darabra tapadjon.

RIEPE FORMALEVÁLASZTÓ SZER LPZ/II

cikkszám típus ME nettó 
akciós ár

108 634 746 LPZ/II (UN1170) fl. 25 300 Ft

tartalom: 10 l
rendszer: élzárógépek

• Alkalmazási terület: a polír egység és a 
felületi cikling elé

• A tisztítószert a munkadarab felső és alsó 
oldalára kell permetezni.

• Oldószerek és ragasztómaradványok 
eltávolítása

• Élzáró anyag és ragasztófuga hűtése
• Az élanyag lemart sugara optikailag alkal-

mazkodik a munkadarab felületéhez

RIEPE TISZTÍTÓSZER LP 163/93

cikkszám típus tartalom l ME nettó akciós ár

108 634 747 LP 163/93 10 fl. 22 600 Ft

RIEPE formaleválasztó szer NFLY (UN 1170) 500 
ml spray, élzárógéphez
Formaleválasztó szer a ragasztómaradvány 
nélküli, tiszta nyomóhenger érdekében.

RIEPE FORMALEVÁLASZTÓ SZER NFLY SPRAY

cikkszám típus tartalom ml ME nettó akciós ár

108 634 771 NFLY (UN 1170) 500 fl. 3 200 Ft

rendszer: élzárógépek
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RIEPE tisztítószer LP 305/98 1 liter kézi laptis-
ztításhoz. Speciális műanyagtisztító kézi alkalma-
záshoz. Kézi laptisztításhoz. A mindenes LP 
305/98 tisztítószerrel könnyendén eltávolíthatja 
a ragasztómaradványokat. Erős tisztító hatás 
és gyors, maradványmentes száradás jellemzi. 
Enyhe szagú, hexán- és benzolmentes.

RIEPE TISZTÍTÓSZER LP 305/98 KÉZI LAPTIS-
ZTÍTÁSHOZ

cikkszám típus tartalom l ME nettó akciós ár

108 634 772 LP 305/98 1 fl. 2 050 Ft

Előtoló, élzáró gépek, munkadarab-pozicionáló 
szállítószalag láncai estében használatos. Először 
a munkadarabot kell befújni, a megmunkálandó 
élen, így az anyagmozgatás további elemei 
automatikusan síkosítva lesznek, így biztosítva 
tökéletes futást a munkadarabnak. A legtöbb 
vállalkozás nem megfelelő kenőanyagot, pl. 
szilikon bázisút permetez a vonalzóra. Ez állandó 
szennyeződést okoz a gép alkatrészeinél.

RIEPE MINŐSÉGI KENŐANYAG LUBE PEN

cikkszám típus tartalom l ME nettó 
akciós ár

108 634 770 LUBE PEN (UN 
1170)

100 db 2 100 Ft

rendszer: élzárógépek

 

HEBROCK FŰRÉSZTÁRCSA 100X2,4X22 Z20

cikkszám vágási szélesség mm nettó akciós ár

108 634 159 2.4 14 000 Ft

fűrésztárcsa műanyaghoz 8 
mm-ig

CSEREKÉSEK

cikkszám típus ME nettó 
akciós ár

108 634 267 Felületi cikling felső – Hebrock 
típusokhoz

db 35 000 Ft

108 634 297 rádiusz cikling R 2 mm db 6 500 Ft

108 604 145 marókes 2,5mm 8mm-es 
géphez (8 db)

klt. 40 000 Ft

108 604 145

108 634 297

108 634 267

SPECIÁLIS RAGASZTÓCÉRNÁK FURNÉRVARRÓ GÉPHEZ (KUPER-SZÁL)

cikkszám típus rendszer tartalom fm/tek. ME nettó akciós ár

108 602 683 K3 KHL 1, KHL 2 kb. 1170 tek. 2 150 Ft

108 602 682 K12 FW Mini, HFZ 4 kb. 1000 tek. 1 750 Ft

108 602 702 P60 HFZ 2 kb. 600 tek. 1 800 Ft

108 602 696 2210 FW/J 920 kb. 18400 tek. 12 300 Ft

108 602 695 1220 FW-Primus, FWS 920, FW/1150 kb. 9300 tek. 10 500 Ft

108602695 108602696 108602682 108602683

108602702

Koncentrátum, mely megakadályozza 
a cérna nyomóhengerhez ragadását.
Kompatibilis: FW/Mini, FW/Junior, 
FW-Primus, FWS 920, KHL, HFZ 4 

Átvétel csak kannában!

OLDÓSZER

cikkszám tartalom kg ME nettó 
listaár

108 602 684 1 fl. 3 300 Ft
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Speciális fúró tiplifúrógéphez 
zsákfuratok készítéséhez. 
Központosító csúccsal.
Jobbos menet: fekete
Balos menet: piros

TIPLIFÚRÓ HW

cikkszám fúró ø 
mm

teljes 
hossz mm

hasznos 
hossz

ME nettó 
akciós ár

108 605 060 5 57 28 db 3 400 Ft

108 605 070 8 77 50 db 4 550 Ft

jobbos

balos

STERN pánthelyfúró HM 
35/77mm jobbos, szár: 10X26
Keményfém pánthelyfúró 
automata fúrógéphez közpon-
tosító csúccsal, 2 elővágó és 2 
forgácsoló éllel.

PÁNTHELY FÚRÓ, JOBBOS

cikkszám fúró ø 
mm

teljes hossz 
mm

szín ME nettó 
akciós ár

108 605 094 35 77 HM db 11 950 Ft

Zsákok mobil elszívóba.
Kerület: 1570 mm

Csomagolási egység: 25 db

FORGÁCSGYŰJTŐ ZSÁKOK

cikkszám ø 
mm

hossz 
mm

szélesség 
mm

nettó akciós 
ár/db

108 609 280 500 1270 785 800 Ft

Szimbolikus kép

Alkalmas: Vacomat 120, 2000, Profi 
S1, S2, S3, Duplo S18, porszívó 
90, 90/1, 90/2, 90/3, filterbetét 
STA, WEGOMA AS150/AS370M

 

SPECIÁLIS ZSÍR/OLAJ

cikkszám típus nettó listaár

108 626 046 speciális olaj 8 200 Ft

Általános célú többfunkciós 
termék számtalan alkalma-
zásra.

A termék előnyei:
• Megbízható kenés és 

védelem egy lépésben
• Teljeskörű és könnyű 

szennyeltávolítás
• Megakadályozza a 

korróziót
• Megakadályozza a 

nyikorgást, csikorgást

TÖBBCÉLÚ VÉDŐSPRAY V7 SQ-470

cikkszám tartalom ml nettó listaár

110 660 110 400 1 500 Ft

• Martin gépek központi 
kenéséhez

Elsőosztályú, nagy hatékonyságú 
tisztítószer karbantartáshoz, ipari 
termeléshez. 

Magas tisztítóerejét ipari felhasz-
nálásra tervezték. Nem korrozív, 
gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést 
a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg, 
kerámia és fém tisztítására, zsírta-
lanítására is használható. Abszolút 
szermaradványmentes, gyorsan 
elpárolog, nem korrozív, eltávolítja a 
nedvesség-nyomokat a fémfelületről.

STALOC SZERELÉSI TISZTÍTÓ SQ-200

cikkszám tartalom ml nettó akciós ár

110 642 000 500 1 000 Ft

Speciálisan ragasztómarad-
ványok eltávolítására és élzáró 
gépek tisztítására.

WEGOCLEAN TISZTÍTÓ SPRAY 500 ML

cikkszám tartalom ml nettó listaár

108 603 399 500 2 900 Ft


