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Sekunda na wagę złota
Możliwości ostrzarki do narzędzi ręcz-
nych typ FL można przeanalizować na 
przykładzie ostrzenia dłuta płaskiego 
oraz żelazka w strugach. Wy-
konanie tego procesu zajmuje 
przeciętnie 4 minuty. Stosując 
ostrzarkę Iselego czas ten ob-
niża się do zaledwie 30 se-
kund. Tym sposobem można 
zaoszczędzić aż 3,5 minuty.
Biorąc pod uwagę to, iż w każ-
dym zakładzie ostrzy się śred-
nio 6 narzędzi w przeciągu 
doby, to ostrzenie zajęłoby ja-
kieś 24 minuty. W przypadku ostrzenia 
metodą Iselego, proces ten zamknąłby 
się raptem w 3 minutach. Oszczędność 
21 minut w przeciągu doby po roku uro-
słaby do rozmiaru 77 godzin.

Zalety ostrzarki
Ostrzarka Iselego typ FL może być 
wyposażona w bardzo wydajny sil-
nik o mocy 0,37 kW (220 V, 1-fazowy, 
o prędkości obrotowej 2 700/min) lub 
0,55 kW (380 V, 3-fazowy, o takiej sa-
mej prędkości obrotowej).
Z lewej jego strony umieszczony jest 
agregat ostrzący, natomiast z prawej 
wrzeciennik ściernicy z przedłużo-
nym trzpieniem mocującym. Uzwoje-
nie silnika zaopatrzone jest w czujnik 
temperatury.
Jak już wcześniej wspomniano, dzięki 
ostrzarce można ostrzyć narzędzia 
„na sucho” w pół minuty. Czynności 
takie jak np. wygładzanie ostrza dłuta 
- są zbędne. Według skali ustawiany 
jest kąt, z jakim ma być przeprowa-
dzony proces ostrzenia. Krawędzie 
boczne są szlifowane w jednej pozycji 
mocowania.
Maszyna jest bardzo prosta w użyciu, 
dlatego mogą przy niej pracować na-
wet osoby bez specjalnego szkolenia. 
Bez względu na ich predyspozycje ist-
nieje bardzo duże prawdopodobień-
stwo, że ostrzenie wykonają po mi-
strzowsku.

Wyposażenie ostrzarki
W standardowym wyposażeniu 
ostrzarki Iselego typ FL można znaleźć 
zestaw przystawek szlifujących w za-
kresie od 10 do 68 mm, klucze imbu-
sowe: SW 3 i SW 6, klucze: SW 13/17 
i SW 22/27 oraz nasadowy do tarczy 
szlifi erskiej.
Wyposażenie dodatkowe obejmuje: 
przedłużony trzpień mocujący po pra-
wej stronie przeznaczony do tarczy po-
lerskiej z płótna, pastę polerską, ob-
ciągacz ściernicy, specjalny uchwyt 
do noży strugów elektrycznych do 80 
mm, a także urządzenie do ostrzenia 
noży strugarki.
Jako tarcze ścierne ostrzarka wyko-
rzystuje tarczę płócienną wielowar-
stwową, ściernicę garnkową, do na-
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Ostrzarka do narzędzi 
ręcznych typ FL fi rmy Iseli
Ostrzarka Iselego typ FL ostrzy „na sucho” w sposób błyskawiczny. 
W tym fachu czas, to pieniądz, który fi rma Penny Gondek z Oleśnicy 
- przedstawiciel fi rmy Iseli - pomoże zaoszczędzić i to bez zbędnych 
nerwów. Wygładzanie i docieranie ostrza jest zbędne, a efektywność 
całego procesu mówi sama za siebie.

rzędzi, specjalistyczną i diamentową 
do noży z węglikiem spiekanym.
Warto dodać, iż ostrzarka Iselego typ 
FL wraz z resztą oferty fi rmy zostanie 

zaprezentowana na tegorocznych tar-
gach DREMA 2015 w Poznaniu. Stoisko 
fi rmy Penny Gondek będzie mieściło 
się w hali nr 5 na stoisku 94.

„CYTAT”

"Ostrzarka Iselego typ FL może być 
wyposażona w bardzo wydajny silnik 
o mocy 0,37 kW (220 V, 1-fazowy, o 
prędkości obrotowej 2 700/min) lub 
0,55 kW (380 V, 3-fazowy, o takiej samej 
prędkości obrotowej)."

Ostrzarka do narzędzi ręcznych typ FL fi rmy ISELI.
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