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ECHIPAMENTE FRAME HOBBY

Profile și cadre potrivite pentru începători, pasionați, școli etc.

Capsator PFK4 pentru începători  Se compune din două părți:
• Un instrument cu pârghie împinge capsele în lemnul cadrului. Capsa este ținută 
în loc de un magnet.
• O menghină ține strâns cele două colțuri ale cadrului în timp ce instrumentul 
introduce capsele.Se poate utiliza orice tip de capse. Este posibil să se suprapună 
mai multe capse. Este inclus un kit de accesorii cu capse 100 de 7 mm, 100 de 10 
mm, cârlige, agățători, șuruburi, știfturi, un nivel.
Pentru capse recomandăm pachetul FUD66 care conține 800 de capse asortate. 

Capsator Logan Studio Joiner.Lățimea maximă a profilului 6 cm.
Cadrul este fixat cu spatele orientat în sus. Pentru a nu deteriora profilele de formă 
neregulată, este furnizat un adaptor pentru șabloane.
Poate folosi orice tip de capse. Pentru capse recomandăm pachetul FUD66 care 
conține 800 de capse asortate.

Capsator Logan PRO Joiner.Lățimea maximă a profilului 6 cm.
Cadrul este fixat în capsator cu fața orientată în sus.
Se poate utiliza orice tip de capse și se pot asambla lemne dure sau moi.
Capsele se pot suprapune.
Sunt incluse o serie de capse de diferite înălțimi.

Capsator Minigraf U200 produs în Italia de Alfamacchine. 
Este potrivit pentru începători, pasionați și artiști.
Datorită robusteții pieselor sale mecanice, garantează aceleași performanțe 
profesionale.
Avantaje: ușurință în utilizare, întreținere minimă, ușurință, suprafață de înclinare. 
Lățimea maximă a profilului 130 mm. Distanța dintre capse 180 mm.
Funcționează cu capse Minigraf de 5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm. Greutate Kg 38.

CodPreț

Video demonstrative pt. fiecare
mașină pe site-ul Rinaldin

Suporturi laterale pentru Minigraf U200

Set de 6 rame 10x15

Set de 6 rame 13x18

Set de 6 rame 18x24

Set de 6 rame 24x30

Set de 6 rame 30x40

Cutie de aproxim.100 metri

Cutie de aproxim.100 metri

Profile asortate. Sunt profile în eliminare.

Profile brute cu unele pete pe lemn sau cu mici defecte.

Lama de schimb

Șlefuitor manual “Logan F2002”  
Se folosește pentru perfecționarea și netezirea tăieturii realizate cu circularul.
Atât tăierile de 45 ° cât și cele de 90 ° pot fi șlefuite.
Puteți șlefui atât din dreapta cât și din stânga.
• Lățimea maximă a tijei 60 mm (la 45 °)
• Diametru disc 25 cm • Greutate 5 kg

Benzi de 
cauciuc pentru 
asamblarea 
pieselor 
cadrului fără 
capsator

Pachet de 1 disc 
abraziv de rezervă

Clema pentru a menține cele două bucăți de profile blocate. Este o parte a 
capsatorului Studio Joiner și Pro Joiner, dar poate fi, de asemenea, utilizat separat 
de capsator. Include cutia FUD66 care conține 800 de capse asortate.

Instrument pentru tăierea profilelor la  45° sau 90°. Model în material plastic.
Poate fi folosit și pentru tăierea soclurilor. Lungimea lamei 35 cm.
Unghi de tăiere 45 ° - 90 ° - 22,5 °.
Bază cu găuri care sunt folosite pentru a introduce știfturile de blocare ale profilului 
de tăiat. 

Circular manual. Structură din aluminiu și oțel. 7 unghiuri de tăiere prestabilite diferite.
Reglarea adâncimii de tăiere. Lungimea lamei 56 cm.

3 buc. reducere 8%

3 buc. reducere 8%

3 buc. reducere 8%

3 buc.reducere 8%

3 buc. reducere 10%

Set de rame asortate cu sticlă, carton gri și o foaie de carton alb. Pachetul include, de 
asemenea:
• O pungă cu 10 agațători și cuișoare relative

Elastice din latex de mare extensibilitate, se 
întinde de 5 ori. Preț per pachet de 10 bucăți 
(nu pentru bucăți unice).
Reducere de 6% pentru 5 pachete identice.

Elastice de para în pachete de 1 kg.
Reducere de 6% pentru 3 pachete identice.

Lățime mm  8 - Diam.cm 12

Lățime mm  8 - Diam.cm 15

Lăţime mm 10 - Diam.cm 10

Lățime mm 10 - Diam.cm 20

Lățime mm 15 - Diam.cm 30

CodPrețCutie

Cutie de aproxim.50 metriProfile și decupaje în formă de L.

www.rinaldin.ro
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