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Link do produktu: https://www.remsport.pl/zestaw-pocket-combi-ii-set-i-p-5021.html

Zestaw Pocket Combi II Set I
Cena

127,00 zł

Dostępność

Niedostępny - zadzwoń

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3117-SETI

Opis produktu
Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalnie dobrany zestaw do ostrzenia krawędzi bocznej jak i dolnej, oparty na produktach
firm: KUNZMANN (LG-SPORT) i REMSPORT, jest to model Pocket Combi II Set I (numer katalogowy 3117-SETI) z 70mm
stalowym pilnikiem o gradacji średniej składający się z następujących elementów:.

ostrzałki Pocket Combi II (numer katalogowy 3117),
kamienia szlifierskiego 70mm (numer katalogowy 3253),
pilnika diamentowego 70mm o gradacji 400 Medium (numer katalogowy REM00144).
Pocket Combi II to ostrzałka, za pomocą której dokonamy ostrzenia krawędzi bocznej na kąt 88 lub 89 stopni

(jedna strona ostrzałki ostrzy krawędź na kąt 88, a druga na kąt 89 stopni, patrz znacznik ze strzałką na dole)

oraz podniesienia krawędzi dolnej o wartość 1° (musimy dokonać przełożenia pilnika w inne miejsce).
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W skład zestawu wchodzi pilnik diamentowy Medium. Dlaczego pilnik diamentowy ? Ano dlatego, że jest to typowe narzędzie
polerskie, finalne, wykańczające krawędź na gotowo do jazdy. Proszę pamiętać, że pilnik diamentowy poleruje krawędź i jego
używanie praktycznie nie ma wpływu na grubość krawędzi (zbiera niewielką ilość materiału).
Dla lepszego efektu końcowego możemy swoją krawędź z tuningować, szlifując i polerując ją pilnikami diamentowymi o różnej
wartości gradacji ściernej, zaczynając zawsze od narzędzia najgrubszego, a kończąc na najdrobniejszym. Do miejsc
utwardzonych tzw. zgniotów metalurgicznych używamy kamienia szlifierskiego Alu-Oxyd (jest w zestawie).
Więcej o tym modelu w moim filmiku (zakładka Filmiki) polecam.

Zalety ostrej krawędzi:

bezpieczna jazda w szczególności po twardym, ubitym śniegu i lodzie,
uzyskanie większej prędkości podczas jazdy na nartach lub desce snowboardowej,
lepsze i szybsze hamowanie,
doskonalenie techniki jazdy.
Charakterystyka techniczna ostrzałki Pocket Combi II:
Typ ostrzałki: Regulowana-Strona
Rodzaj ostrzałki: Dwukrawędziowa
Krawędź boczna: 88°/89°
Krawędź dolna: 1°
Narzędzie skrawające: Pilnik 70mm
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