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Handboek voor de creatieve modelbouwer. 
Alle afbeeldingen in kleur.
Let op: alleen in Duits verkrijgbaar!

Met meer dan 370 pagina’s ide-
eën en tips over alle toepassingen 
in de modelbouw, compleet met 
kleurenfoto’s. Aantrekkelijk afge-
beeld geeft dit boek duidelijke infor-
matie over te gebruiken materialen, 
toepassingen, gereedschap en tech-
nieken in het algemeen, alsmede 
uitgebreide technische uitleg van 
het MICROMOT gereedschap- en 
toebehorenprogramma. Aange-
vuld met een groot gedeelte met 
tips uit de praktijk en een duidelijk 
overzicht met nuttige tabellen.
NO 28 996  

Precisieapparaten MICROMOT 50 en 50/E. Met kogelgelagerde 
as en gereedschapopname door hoogwaardige spantangen.

 goudsmeden, opticiens, beeldende kunstenaars, 
 tandtechnici, gereedschap- en matrijsmakers.

 koelvloeistof (natschuren en –doorslijpen).

 ontroesten, doorslijpen, graveren, signeren.

 kunststo�en en mineralen.

MICROMOT 50 en 50/E

Met een diameter van slechts 35 mm zijn ze onovertro�en handig. Daarbij het geringe gewicht (ca. 230 g), een aangenaam klinkend geruis 
en een rustige loop door de gebalanceerde motor met geslepen spindel met kogellagers. Door hoogwaardige MICROMOT stalen spantangen 
(beschrijving zie pag. 4) worden ook de kleinste schachten absoluut centrisch gespannen. Geen ratelen en slaan van de gereedschappen. Zoals 
alle machines van dit formaat worden ze met laagvoltage-veiligheidsspanning aangedreven (12 V). Voor gebruik is derhalve een trafo nodig. Wij 
adviseren MICROMOT-trafo’s vanaf 1,0 A.

Boor- en freesapparaat MICROMOT 50/E 
Hoge nauwkeurigheid: Kogelgelagerde spindel. Speciale geba-
lanceerde sterke motor, stil en met een lange levensduur. Traploze 
toerentalregeling met Feedback-e�ect (hoge doortrekkracht bij 

-
deelte uit aangenaam zacht materiaal, 20-mm-systeempassing voor 
gebruik van het MICROMOT toebehoren. Met MICROMOT-stalen 
spantangen (elk 1 st. 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 en 3,2 mm).
Technische gegevens: -
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Boor- en freesapparaat MICROMOT 50

Als MICROMOT 50/E, echter zonder elektronische toerentalreg-
eling. Onbelast toerental 20.000/min.
NO 28 500                       

100.000-voudig geteste apparaten, die hun gebruikers veel plezier gegeven hebben.

20mm-systeempassing maakt het moge-
lijk de apparaten te gebruiken met de 
boorstandaard MB 140/S
en de universele boorhouder UHZ.

Stabiel huis uit glasvezelversterkt 

aangenaam zacht materiaal voor 
langdurig gebruik.


