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Tormek maximerar precisionen
Tormek tar steget till nästa nivå med ett revolutionärt 
helgjutet stativ på den nya T-8 modellen. Med en uppdaterad 
design och � era uppgraderade detaljer ger T-8 dig de bästa 
möjliga förutsättningarna för en lyckad slipning med toppresultat.  

Universalstödets precision är grunden till hela Tormeks jiggsystem. På den nya T-8 modellen har 

Tormek integrerat Universalstödets tidigare lösa hylsor i det helgjutna stativet. Detta garanterar 

minimalt spel för universalstödet; en förbättring som ökar kontrollen över slipningen och ökar 

precisionen slutresultatet. 

Tormeks VD, Håkan Persson, berättar: “Utvecklingen av vår nya modell har varit en positiv utmaning. 

Vi har jobbat hårt, både internt och med externa specialister, för att skapa en produkt som ger 

användaren en förhöjd slipupplevelse och kontroll över det egna slutresultatet. Vi vill ge våra 

användare bästa möjliga förutsättningar för att lyckas.”

Tormeks innovativa och karaktäristiska driv-

system åter� nns även på den nya modellen. 

Det effektiva drivsystemet håller ett konstant 

varvtal även under hög belastning, något 

som är unikt för Tormeks maskinmodeller. 

Med Tormek originalstenen kan användaren 

slipa alla slags stålkvaliteter, inklusive 

snabbstål (HSS).

Vattenlådan har förbättrats ytterligare 

med en hiss för enkel positionering, samt 

en magnetisk skrapa för effektiv rengöring. 

I tillägg får användaren den uppgraderade 

jiggen för raka eggar, SE-77. Dess design 

har nu en rörlig gavel som tillåter � njustering, vilket garanterar en 90° slipning eller ger möjlighet 

att skapa en konvex form. 

“Den nya modellen återspeglar vår misson – viljan att göra slipning enkelt och effektivt för alla 

våra användare”, summerar Håkan Persson. 

För ytterligare information, kontakta Stig Reitan

E-mail: stig.reitan@tormek.se

Tel: +46 (0) 70-5465647

OSLAGBAR PRECISION

SOLID ZINK



Speci� kationer

Mått
Bredd:  270 mm 
Djup: 270 mm 
Höjdt: 330 mm 

Vikt
Inkl. förp.         17,8 kg
Enbart maskin 14,8 kg

Slipsten
Tormek Originalslipsten 
SG-250, Aluminiumoxid
∅ 250 × 50 mm 
90 varv/min
Vridmoment 14,7 Nm

Läderbrynskiva
∅ 220 × 31 mm 

Medföljer Tormek T-8
SE-77 Jigg för raka eggar, TT-50 Svarvverktyg, SP-650 Stenjusterare, 
WM-200 Vinkelmätare, PA-70 Brynpasta, Tormek Handbook och DVD. 

Huvudaxel
Huvudaxel, brickor och EzyLock mutter 
i rostfritt stål.

Stativ
Precisionsgjutet zinkstativ,
sidor i slagtålig blå ABS plast.

Motor
Helkapslad, enfas
200 W (ineffekt) 230 V, 50 Hz
Kontinuerlig drift. Underhållsfri.
Tystgående, 54 dB
25 000 timmars driftstid

Garanti
7 år

Med en uppdaterad design och � era uppgraderade detaljer ger T-8 dig de 
bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad slipning med toppresultat. 

På den nya T-8 modellen har Tormek integrerat Universalstödets tidigare 
lösa hylsor i det helgjutna stativet. Detta garanterar minimalt spel för uni-
versalstödet; en förbättring som ökar kontrollen över slipningen och ökar 
precisionen slutresultatet. 

Vattenlådan har förbättrats ytterligare med en hiss för enkel positionering, 
samt en magnetisk skrapa för effektiv rengöring. 


