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Metaaltechniek staat voor:

1. Innovaties

 Ook dit unieke PTL-systeem draagt de naam van Metaaltechniek. 

Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen, nieuwe toepassingen die 

het werk makkelijker maken en meehelpen om kostenefficiënt te 

produceren. Dat mag u van ons verwachten. 

2. Eigen opleidingscentrum

 Metaaltechniek is als toeleverancier specialist op het gebied van 

schuren en slijpen van metalen. De afgelopen 50 jaar hebben we 

in diverse marktsegmenten zoveel kennis opgebouwd dat we die 

kennis graag met u delen. Dit heeft geresulteerd in ons eigen 

opleidingscentrum. Wij bieden vier modules aan: RVS plaatbewerken, 

polijsten, aluminium verwerken en bank-/constructiewerk. Kijk op 

metaaltechniek.nl/metac voor meer informatie.

3. Webshop met handige extra tools

 Onze website biedt veel informatie over prijzen en levertijden. Een 

persoonlijke omgeving geeft u toegang tot uw orderhistorie, lopende 

aanbiedingen en favorietenlijsten. Als u werkt met een OCI systeem is 

een koppeling met uw eigen systeem ook mogelijk. 

 Daarnaast behoort ook eenvoudige orderinvoer met behulp  

van een scanner tot de mogelijkheden.



Push-Turn-Lock
Ervaar het even simpele als unieke PTL-bevestigingssysteem!

“Uniek: Vergrendeling van uw 

schuurwiel in slechts enkele seconde!”

“Geen bevestigingsbout, geen  

verdere montageonderdelen nodig!”
Een goed doordachte gepatenteerde as gecombineerd met een speciale kern in de borstel 

zorgt voor een even uniek als simpel bevestigingssysteem. Een innovatie die het wisselen 

tussen de verschillende finishing borstels een stuk eenvoudiger maakt. 

De as is vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium 

en verkrijgbaar in 50 mm en 100 mm lengte. Standaard is 

de as voorzien van een universele M14 aansluiting. Met een 

M14/8mm adapter is het PTL-systeem ook op uw flexibele as 

machine te gebruiken.

Monteer uw 50 én 100 mm brede wielen op een 50 mm montage-as. Op de 100 mm 

as kunt u wielen monteren van 100 én 150 mm breed. 

Ook uw huidige borstels met standaard 19 mm asgas 

kunt u bevestigen op het PTL-systeem met behulp van 

het meegeleverde boutje. U profiteert dan niet meer 

van de voordelen van het kliksysteem maar het houdt u 

wel flexibel in uw keuze voor borstels. 

Het PTL-systeem is een snelwisselsysteem zonder 

bevestigingsbout. Hierdoor wisselt u snel van wiel 

zonder verdere montageonderdelen. Ook heeft u 

geen storende uitstekende bevestigingsbout, wat u in 

staat stelt strak langs kanten en in binnenhoeken te 

werken. De as is leverbaar in een lengte van 50 en 

100 mm.

Snelwisselen van wielen en borstels

METAALTECHNIEK
handelsonderneming b.v.

Verkrijgbare wielen:

• 100 x 50 Vlies en gecombineerd vlies met linnen

• 100 x100 Vlies en gecombineerd vlies met linnen

• 150 x 50 Vlies

• Diverse polijstschijven 

Verkrijgbare accessoires:

• Opblaaswiel

• Aandrijfrol voor buizenslijper

Er is reeds een breed assortiment wielen verkrijgbaar. 

Overweeg eens om 50 mm wielen te gebruiken en 

bespaar zo tot wel 40% op uw inkoopprijs! Zeker voor 

gebruik op kokerprofielen is dat vaak een prima optie. 

Breed assortiment
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