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Sisällysluettelo
GRS TOOLS JA 
GLENDO LLC

Glendo tuo ihmisille ympäri maail-

maa mieleen innovatiiviset tuotteet, 

laadukkaan valmistuksen ja sitoutu-

neet työntekijät.

Vuonna 1977 perustettu Glendo on 

yhä edelleen johtava koru- ja kaiver-

rustyökalujen sekä teolliseen ja kau-

palliseen käyttöön tarkoitettujen lait-

teiden kehittäjä.

Glendon päätoimipaikka sijaitsee 

Emporiassa, Kansasissa USA:ssa, 

jossa sillä on 4 500 m2:n tiloissa työ-

kalujen valmistusta, konehalli, toi-

mistoja ja hyvin varustettu koulutus-

keskus.

Valmistettu USA:ssa

Kaikki GRS-tuotteet suunnitellaan ja 

valmistetaan yksinomaan GRS-teh-

taalla Emporiassa, Kansasissa, josta 

valtuutettu jälleenmyyjäverkosto 

jakelee ne eteenpäin.
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GRS on vuonna 1977 perustetun Glendo LLC -yhtiön 

 tuotepaletti. Yrityksen päätoimipaikka on Emporiassa 

(Kansas, USA). GRS-työkalut ovat Glendo-yhtiön oman 

kehitystyön tulosta ja ne valmistetaan yhtiön omassa 

tehtaassa. Tämä äärimmäisen innovatiivinen yritys 

kehittää yhdessä Emporia State -yliopiston kanssa jat-

kuvasti uusia tuotteita. Yrityksen työkalujen ja apuväli-

neiden valikoima kattaa jalokivien istuttajien ja kaiver-

tajien kaikki tarpeet. Toimivuutensa ja laatunsa 

ansiosta GRS-työkaluista on tullut korvaamattomia 

näillä aloilla ja ne ovatkin alansa kiistaton markkinajoh-

taja. Työkaluja käyttävät kuitenkin kasvavassa määrin 

myös asesepät, veitsentekijät, puunveistäjät, jopa arke-

ologit jne. toisin sanoen kaikki, jotka kaivertavat, veis-

tävät tai istuttavat kiviä. 

GRS-työkalujen käyttäminen säästää työaikaa, paran-

taa työtuloksia ja pienentää hylkykappaleiden määrää. 

Tuotannon tehokkuus kasvaa monikertaiseksi. Merkin 

erinomainen maine ja myönteinen vastaanotto ovat 

johtaneet siihen, että ammattikoulujen oppilaille 

ympäri maailman opetetaan näiden työkalujen käyt-

töä. Ja suuntaus on selkeässä kasvussa. Samaan 

tapaan kuin joitakin vuosia sitten koimme laserhitsaus-

laitteiden tulemisen koru- ja kelloalalle, ei kukaan voi 

muutaman vuoden kuluttua kuvitellakaan työskentele-

vänsä alalla ilman GRS-tuotteita.

Saatuamme kunnian toimia GRS-tuotteiden Suomen 

pääedustajana haluamme antaa teille mahdollisuuden 

tutustua tarkemmin näihin työkaluihin ja apuvälineisiin. 

Eräitä tuotteita, joita ei saa tuoda Eurooppaan ja Suo-

meen teknisistä syistä, olemme onnistuneet korvaa-

maan (esim. 115 voltin laitteet) nimekkäiden valmista-

jien, kuten Badeco S.A. ja Busch®, laadukkailla 

tuotteilla.

Tutustu kuvastoomme ja hanki itsellesi yleiskäsitys 

moni puolisesta GRS-valikoimasta.

Jos tarvitset neuvontaa tai tukea tuotteiden käytössä, 

älä epäröi soittaa meille!

Ystävällisin terveisin, K.A.Rasmussen Oy

Perinteistä laatua

K.A. Rasmussen Oy
Eteläranta 14 P 09 – 2764 270 info@rasmussen.fi

FI-00130 HELSINKI F 09 – 2764 2710 www.rasmussen.fi

Suomessa vuodesta 1993 toiminut 

K.A.Rasmussen Oy kuuluu Pohjoismai-

den suurimpaan jalometalliyritykseen, 

Norjalaiseen vuonna 1872 perustet-

tuun K.A.Rasmussen-konserniin.

Toimitamme jalometallituotteita 

kulta-, hopea- ja koruseppäteolli-

suudelle, rahapajoille, elekt-

roniikka- ja kemianteollisuudelle. 

Valikoimaamme kuuluu myös työ-

kaluja, korunosia, hammaskultaa 

ja muita dental tuotteita. 

Ostamme kierrätykseen jalome-

talliromua, joka sulatetaan, jalos-

tetaan ja käytetään raaka-aineena 

uusiin tuotteisiin tehtaallamme 

Norjan Hamarissa.

Myymälässämme Helsingin Ete-

lärannassa palvelemme niin alan 

ammattilaisia kuin harrastelijoi-

takin. Asiakkaitamme ovat myös 

romukullan myyjät ja sijoitusme-

tallien ostajat.

Kehitämme jatkuvasti tuotevali-

koimaamme. Uusimmat tiedot 

sekä hinnat löydät verkkokaupas-

tamme; verkkokauppa.rasmus-

sen.fi sekä seuraamalla sivujamme 

www.rasmussen.fi.

Tervetuloa ostoksille !!!
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Mitä suosittelemme
Aloittelijat, kuten 

ammattilaisetkin, 

 tarvitsevat toisinaan 

apua voidakseen 

 sisustaa työpisteensä 

tarkoituksenmukai-

sella tavalla mitään 

unohtamatta. Suosi-

tuksemme on suun-

nattu kolmelle eri 

 taidekäsityöläisten 

ryhmälle.

Juuri kaivertamisharrastustaan aloittavien aloit-
telijoiden mielestä saattaa vaadittujen työkalu-
jen luettelo vaikuttaa helposti pelottavalta. 
Kokeile näitä työkaluja saadaksesi tuntuman 
kaivertamiseen myös pienemmällä budjetilla.

Tarkoitettu henkilöille, jotka harrastavat kaiverta-
mista tosissaan ja jotka viettävät viikonloppunsa ja 
vapaa-aikansa kaivertamisen ja korujen valmistami-
sen parissa. Nämä työkalut tarjoavat hyvän tark-
kuuden ja joustavuuden ilman erikoisvarusteita.

Nämä työkalut soveltuvat parhaiten kulta-
seppien ja kaivertajien ateljeissa käytettä-
viksi ja ne tarjoavat parhaan mahdollisen 
toimivuuden, laajennettavuuden ja työs-
kentelyn tarkkuuden.

Ammattimainen työskentelyHarrastelijakaiver tajatAloittelijat

Igor Kreditski on tatuointitaiteilija ja 
kaivertaja, joka on koristellut Cus-
tom-pyöränsä ”Universal Evil” käyttä-
mällä seuraavia apuvälineitä: Graver-
Max G8, Magnum Palm ja Ultra 850 
High Speed käsikappale.
Custom-pyörän perustana on Har-
ley-Davidson Softail FXST, ja sen on 
suunnitellut insinööri Alexander Yeti.

GraverMach AT
#004-965-EU
Kaiverrusjärjestelmään integroidun Airtact-tekniikan avulla 
käyttäjä voi vaihdella helposti käsi- ja jalkaohjauksen välillä. 
Se tarjoaa kaikista GRS-kaiverrusjärjestelmistä parhaan toi-
minnallisuuden ja laajimmat laajennus-
mahdollisuudet.

Airtact-käsikappale
#004-901-ATSS
Laaja tehoasteikko, kehitetty erilaisia 
käyttötarkoituksia varten.

Matalaprofiilinen GRS-kaiverruskuula
#003-615
Pitää työkappaleen tukevasti paikallaan 
kaiver tamisen tai kivien istuttamisen aikana. 

Silentairen Val-Air-kompressori 
#004-678-220
Hiljainen käynti, soveltuu täydellisesti ateljeehen. 

Mikromoottori Badeco ”Compact”
#602-200
Mikromoottori poraukseen, jyrsintään, 
hiontaan, kiillotukseen, niittaukseen jne. 

Täydellinen Power Hone 
 kaksikulma-teroitusjärjestelmä
#003-572 
Työkalujen tarkkaan teroitukseen.

C-Max kaivertimet 
#Erilaisia
laatutyökaluja erilaisiin 
sovelluksiin. 

EMZ-5 -mikroskooppi & Acrobat-teline 
#003-563NFB / #003-630
Meijin ensiluokkainen optiikka näyttää kaikki 
yksityiskohdat työskentelyn aikana ja 
GRS-Acrobat-teline tarjoaa 
optimaalisen joustavuuden.

GraverSmith 
#004-895-EU
Tämä helppokäyttöinen, moderni 
GRS-kaiverrusjärjestelmä tarjoaa kohtuuhintaan 
juuri harrastelijakäsityöläisen tarpeisiin sopivat 
mahdollisuudet ja laadun. 
Liitäntä yhdelle käsikappaleelle, 
jalkaohjaus. 

901 Vakiokäsikappale
#004-901
Laaja tehoasteikko, kehitetty 
erilaisia käyttötarkoituksia 
varten.

GRS Standard Block
#003-530
Pitää työkappaleen tukevasti paikallaan 
 kaivertamisen tai kivien 
 istuttamisen aikana.

Silentairen Val-Air-kompressori 
#004-678-220
Hiljainen käynti, soveltuu täydellisesti ateljeehen.

Täydellinen Power Hone 
QC -teroitusjärjestelmä
#003-611
Työkalujen tarkkaan 
 teroitukseen.

C-Max-kaiverrin
#Erilaisia
laatutyökaluja erilaisiin 
 sovelluksiin. 

Optivisor
#002-711
Työkappaleen tarkkaan 
tarkasteluun työn 
aikana.

Monitoimiruuvipuristin 
#004-628

ja ruuvipuristimen lisävarusteet 
#003-520MPV
Pitää työkappaleen tukevasti 
 paikallaan kaiver-
ruksen aikana.

Täydellinen Power Hone 
 Standard -teroitusjärjestelmä
#003-557
Työkalujen tarkkaan 
teroitukseen. 

C-Max-kaiverrin
#Erilaisia
laatutyökaluja 
erilaisiin 
käyttötarkoituksiin.

Käsikaiverrinsarja C-Max 
#044-504
Käsin kaiverrukseen.

Optivisor 
#002-711
Työkappaleen tarkkaan 
tarkasteluun työn 
aikana.
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Paineilmajärjestelmät

GraverMach AT™ 
#004-965-EU

Vielä milloinkaan ei paineilmatoiminen käsikappalejärjestelmä ole tarjonnut käyttäjälle 
näin paljon joustavuutta. Yhdistetyn käsi- ja jalkaohjauksen myötä on saavutettu olen-
nainen tekninen edistysaskel. Käyttäjä voi koska tahansa vaihtaa käsiohjaukselta jalka-
ohjaukselle toiminnan keskeytymättä. Näin saavutetaan erittäin hyvä työmukavuus ja 
tarkkuus lukuisien luovien töiden alueella.
GraverMach AT on hetkessä tuttu kaikille käyttäjille, jotka ovat käyttäneet sen edeltäjä-
malleja, kuten esim. GraverMaxia, GraverMax SC:tä tai alkuperäistä GraverMachia. 
Lisänä työkalussa on tarkasti säädettävän käsiohjauksen mahdollisuus, mikä nostaa sen 
aivan omaan luokkaansa. Käsiohjaustekniikka perustuu GRS-Airtact-järjestelmään. Tämä 
teknisesti kehittynyt (patentoitu) paineilmaohjaus mahdollistaa työkalun varman ja intui-
tiivisen ohjauksen ilman, että itse käsikappaleessa tarvitaan muita liikkuvia osia. Jos 
haluat käyttää jalkaohjausta, voit siirtyä käyttämään sitä valintakytkimen avulla muuta-
massa sekunnissa. Mahdollisuus vaihtaa välittömästi käsiohjaukselta jalkaohjaukselle 
lisää luovaa vapautta ja vähentää työstä aiheutuvaa väsymistä.
      Mitat (P × L × K): n. 33 × 15,2 × 20,8 cm

 Paino: n. 10,3 kg

Näkymä takaaNäkymä edestä

GraverMach AT™, tunnuspiirteet

 1. Ilmanpainenäyttö käsiohjauksen yhteydessä 
 2. Ilmanpainesäädin käsiohjauksen yhteydessä
 3. Päälle-/poiskytkin 
 4. Esiasetuksen säädin
 5. Ilmanpaineen päänäyttö 
 6. Ilmanpaineen pääsäädin 
 7. Käsikappaleen valintanuppi 
 8. Käsiohjauksen paineilmaliitännät
 9. Käsikappaleiden paineilmaliitännät 
10. Iskunopeuden ohjaus (SPM) 
11. Valintakytkin käsi-/jalkaohjaus
12. Sivuilman säädin 
13. Ilmasuodatin pikakytkentäliitännöillä
14. Jalkapolkimen liitäntä takasivulla
15. Lisäilman pikakytkentäliitäntä 
16. 24 V -virtaliitäntä ongelmatonta käyttöä varten 

kaikkialla maailmassa

GraverSmith™ 
#004-895-EU

Tällä uudella monipuolisella ja tehokkaan pneumaattisen iskuvoiman omaa-
valla laatutyökalulla voidaan istuttaa jalokiviä ja tehdä kaiverruksia. Se 
soveltuu ihanteellisesti ammattimaisille jalokivien istuttajille, kaivertajille ja 
käsityöläisille, jotka haluavat nopeuttaa työskentelyään.
Kuten kaikki muutkin GRS-laatutyökalut, se vähentää käyttäjän väsymistä, 
lisää tehoa ja parantaa työn laatua. Suuri vakiokäsikappaleiden valikoima 
avaa GraverSmithille laajan käyttöalueen.
      Mitat (P × L × K): n. 25,4 × 14,7 × 22,9 cm

 Paino: 7,7 kg

Millaisia ominaisuuksia 
 vakiojärjestelmillä on 
ja miten niitä voi vertailla ?

Ilmansäädin Käsikappaleiden 
liitännät

Kiertomoottorin 
apuliitäntä*

Airtact,käsi-/
jalkaohjaus

Esiasetuksen 
säätö

Mach AT 2 tarkkuussäädintä 2 1 Täysin integroitu Kyllä
Max G8 1 tarkkuussäädin 2 1 Yhteensopiva (ei sis. toimitukseen) Kyllä
Smith 1 vakiosäädin 1 Ei Yhteensopiva (ei sis. toimitukseen) Ei
Käsikappaleet ja työkalut eivät sisälly vakiojärjestelmien toimitukseen. *Käytetään kompressorin ja pyörivien työkalujen kanssa.

Jokaisessa järjestelmässä on jalkaohjaus ja 
ilmansuodatin, ja ne tarvitsevat puhdasta 
öljytöntä ilmaa vähintään 3 barin paineella 
sekä vähintään 40 litran virtausnopeudella 
minuutissa. Virransyöttö 100/240 V 50/60 

Hz:n taajuudella. Kaikkien vakiojärjestelmien 
iskunopeus on 400–8 000 iskua minuutissa 
(SPM). Käsikappaleet ovat erikseen toimitet-
tavissa. Suurimmat erot on kuvattu alla.

GraverMax G8™ 
#004-995-EU

Tämä kaiverrusjärjestelmä laajentaa jokaisen käsikappa-
leen tehoaluetta täydellisellä ohjauksella koko iskuno-
peuksien alueella.
GraverMax G8:n teho on 400–8000 iskua minuutissa, 
siinä on esiasetettava kuristusventtiili reagoimisominai-
suuksien säätämiseksi sekä kaksiportainen tarkkuusil-
manpaineensäädin. Moderniin ergonomiaan kuuluu etu-
sivun ilmanpaineen säätö, pikakytkettävät 
ilmanpaineliitännät, takasivulla oleva jalkapolkimen lii-
täntä sekä moderni pulssin kuristusyksikkö, joka toimii 
käytännössä äänettömästi ja värinättömästi.
GraverMax G8:ssa on liitännät kahta käsikappaletta 
varten ja yksi liitäntä muita paineilmatyökaluja varten, 
mukaan lukien käsikappale ”GRS Ultra 850”. Käsikappa-
leita ja työkaluja saa erikseen. Kaikki vakiokäsikappaleet 
sopivat tähän laitteeseen.
      Mitat (P × L × K): n. 30,5 × 13,2 × 20,8 cm

 Paino: n. 9,5 kg

Paineilmajärjestelmien 

käyttöä varten  tarvitaan 

öljytöntä paineilmaa 

vakiokäsikappaleiden 

käyttövoimaksi. Graver-

Mach AT-mallissa on 

integroitu Airtact-ohjaus 

käsi- ja jalkaohjausta 

varten.

1 2
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Ammattikaivertaja Sam Alfano 
on kaivertanut nämä Graver-
Mach AT järjestelmällä ja 
901 AT käsikappaleella.
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Airtact-käsikappaleet

Vakiokäsikappaleet

Käsikappaleen pidin
#602-510

Täydennykseksi tai varalle. Tähän 
 pitimeen sopivat myös kaikki GRS- 
käsikappaleet! Ohjaukseen, työpöy-
tään jne. kiinnittämiseksi.

901

QC 901, jaloteräs
#004-901-ATSS 

Tässä käsikappaleessa on erittäin suuri iskuvoi-
ma-alue, jota voi ohjata erittäin tarkkaan. Muka-
vassa, pienikokoisessa käsikappaleessa on säädet-
tävä sivuletkuliitäntä ja se täyttää useimmat 
kaiverrus- ja jalokivien istutustarpeet. Soveltuu erityi-
sen hyvin hienoihin kaiverrustöihin, syviin korkokuva-
töihin sekä lähes kaikkiin istutustöihin, erityisesti 
Pavé-istutuksiin. Täydellisesti lämpökäsiteltyä jalote-
rästä. Airtact-järjestelmää varten. Sisältää erilaisia 
lisävarusteita.
      Pituus: 66 mm

 Paino: 68 g

MONARCH

QC Monarch, jaloteräs
#004-921-ATSS 

Kyseessä on tarkin QC-käsikappa-
leemme erittäin hienojen istutustöiden 
ja kaiverruksien varmaan suorittami-
seen, erityisesti Bulino- ja setelitekniik-
kaa käyttäen. Monarch-käsikappaleessa 
on lämpökäsitellystä jaloteräsraken-
teesta valmistettu kiristysmäntä sekä 
sivuletkuliitännän säätö. Käsikappale ei 
sovellu jalokivien istuttamiseen. Air-
tact-järjestelmää varten. Sisältää erilai-
sia lisävarusteita.
      Pituus: 59 mm

 Paino: 51 g

901 Sisäholkki V3
#004-406-V3

Käsikappale, joka on valmistettu 
ennen huhtikuuta 2009, saadaan 
 päivitettyä tämän laajennetun 
V3-sisäholkin avulla.

Vakiokäsikappaleita 

 voidaan käyttää kaikilla 

GRS-paineilmajärjestel-

millä, esim. Graver-

Smith, GraverMax G8 

tai GraverMach AT.

Airtact-käsikappaleiden 

käyttö on mahdollista 

vain GraverMach AT 

 paineilmajärjestelmällä.

Maestro MX 
#004-909

QC-käsikappaleen Maestro MX paino ylit-
tää mallin EX painon 72 %:lla. Tästä 
syystä tämän käsikappaleen teho on jopa 
parempi kuin GRS Magnum -mallin ja se 
on epätavallisen tarkasti ohjattavissa var-
jostuskaiverruksessa. Sisältää 6 QC -työ-
kalun pidintä.
      Kokonaispituus: 101,6 mm

 Pidennettävissä 108 mm:iin pyörivän 

  holkin avulla

 Paino 140,6 g

Maestro EX 
#004-905

QC-käsikappale Maestro EX on yhtä pitkä kuin Maestro, 
mutta halkaisijaltaan 20 % suurempi. Maestro EX -isku-
mäntä on yli 3,5 kertaa painavampi ja hämmästyttävän 
tehokas sopien näin laajalla käyttöalueella käytettä-
väksi, esim. kivien istutuksessa, yleisissä metallikaiver-
rustöissä, tekstuuritöissä sekä taonnassa. Koko työalue 
on erinomaisesti hallinnassa. Laitetta käytetään 
yhdessä vakiomallisen GRS QC -työkalun pitimen 
kanssa. Lämpökäsiteltyä jaloterästä ja tukevaa messin-
kiä. Sisältää 6 QC -työkalun pidintä.
      Kokonaispituus: 101,6 mm

 Pidennettävissä 108 mm:iin pyörivän holkin avulla

 Paino 99,8 g

Maestro 
#004-947

Muotoiltu GRS Maestro -käsikappale 
soveltuu erityisen hyvin Scrimshaw- ja 
Stippling-tekniikoihin. Se on ergonominen 
ja kapea, hyvin tasapainotettu ja toimii 
rauhallisesti. Koska sen sisäosan rakenne 
on samantyyppinen kuin Monarch-mal-
lissa, sitä voidaan käyttää erinomaisesti 
myös sellaisissa metalliin tehtävissä hie-
noissa kaiverrustöissä, joissa vaaditaan 
vain vähäistä tai keskimääräistä voimaa. 
Lämpökäsiteltyä terästä ja tukevaa mes-
sinkiä. Sisältää 6 QC -työkalun pidintä.
      Kokonaispituus: 101,6 mm

 Maksimipituus: 108 mm

 Paino: 68 g

MAESTRO

MAGNUM

QC Magnum, 
jaloteräs
#004-940-ATSS

Tuskin mikään muu kaiverruksen käsikappale yltää Magnum-mallin 
tehotasolle. Kompakteista mitoistaan huolimatta se tarjoaa enemmän 
tehoa kuin aikaisemmat kaksi kertaa pidemmät käsikappaleet. Sitä 
voidaan ohjata tarkasti ja se tarjoaa erinomaiset hienosäätömahdolli-
suudet. Airtact-järjestelmää varten. Sisältää erilaisia lisävarusteita.
      Pituus: 69 mm

 Paino: 162 g

MAGNUM

Tuskin mikään muu käsikappale yltää Magnum-käsikappaleen tehotasolle. Kompakteista mitois-
taan huolimatta se tarjoaa enemmän tehoa kuin aikaisemmat kaksi kertaa pidemmät käsikap-
paleet. Siinä on erittäin hieno ohjaus ja se tarjoaa huomattavasti paremmat hienosäätömahdol-
lisuudet kuin muut vastaavalla maksimiteholla varustetut käsikappaleet. 

MONARCH

QC Monarch
#004-921

Kyseessä on tarkin QC-käsikappaleemme erittäin 
hienojen istutustöiden ja kaiverruksien varmaan suo-
rittamiseen, erityisesti Bulino- ja setelitekniikkaa 
käyttäen. Monarch-käsikappaleessa on eloksoitu 
alumiininuppi ja lämpökäsitellystä jaloteräsraken-
teesta valmistettu kiristysmäntä sekä sivuletkuliitän-
nän säätö. Käsikappale ei sovellu jalokivien istutta-
miseen. Sisältää 6 QC -työkalun pidintä.
      Pituus: 59 mm

 Paino: 51 g

QC Monarch 
 -käsikappalesarja
#004-926

Sisältää QC-Monarch-käsikappaleen, QC-käsikahvan 
(#004-805), 6 QC -työkalun pidintä, 6 teräskärkeä, 
1 GlenSteel-kaivertimen ja yhden QC-työkaluhyllyn.

901

QC 901 
#004-901

Tässä käsikappaleessa on erittäin suuri iskuvoi-
ma-alue, jota voi ohjata erittäin tarkkaan. Kompak-
tissa käsikappaleessa on eloksoitu alumiininuppi ja 
lämpökäsitellystä jaloteräksestä valmistettu kiristys-
mäntä sekä sivuletkuliitännän säätö. Se kattaa useim-
mat kaiverrus- ja jalokivien istutustöiden tarpeet. 
Soveltuu erityisen hyvin hienoihin kaiverrustöihin, 
syviin korkokuvatöihin sekä lähes kaikkiin istutustöi-
hin, erityisesti Pavé-istutuksiin. Täydellisesti lämpökä-
siteltyä jaloterästä. Sisältää 6 QC -työkalun pidintä. 
      Pituus: 66 mm

 Paino: 68 g

QC 901 
 -käsikappalesarja
#004-910

Sisältää QC 901 -käsikappaleen, QC-käsikahvan 
(#004-805), 6 QC -työkalun pidintä ja yhden 
 QC-työkalutason.

QC Magnum Palm 
#004-940 

Vakio kiristysmäntä Palm-nupilla, mukaan 
lukien 6 QC- työkalun pidintä. 
      Pituus: 69 mm

 Paino: 162 g

QC Magnum Oval
#004-940-OVAL

Vakio kiristysmäntä Oval-nupilla, mukaan 
lukien 6 QC- työkalun pidintä.
      Pituus: 73 mm

 Paino: 173 g

Käsikappaleteline
#024-210

Käsikappaletelineessä käsikappaleet 
ovat aina käden ulottuvilla. Sen nel-
jään reikään sopii useita erikokoisia 
käsikappaleita. Telineen mukana toi-
mitetaan pitimet, joilla se voidaan 
kiinnittää työpöydän reunaan. Muiden 
kiinnitystarvikkeiden avulla kiinnitys 
onnistuu myös tasomaiselle pinnalle. 

EASYAT PALM CAP

EasyAT Palm Cap paran-
taa Airtact®-käsikap-
paleen herkkyyttä. Kun 
EasyAT Palm Cap asen-

netaan, sen koko pinta 
aktivoi käsikappaleen, joka asettuu 
miellyttävästi käteen. Saatavana 
kolme eri herkkyysastetta. Soveltuvat 
kaikkiin kolmeen käsikappaleeseen.

EasyAT Palm Cap, kevyt
#004-937

EasyAT Palm Cap, keskiverto
#004-938

EasyAT Palm Cap, kova
#004-939

EasyAT Palm Cap, 
3 kpl/pakkaus
#004-936

Mikä on ”Quick 
Change (QC)” ?

Löydät kuvauksen 

tämän luettelon 

sivulta 38. 
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StepRiser 
MicroBlock-mallia 
varten
#003-674

Nyt käyttäjät voivat säätää työsken-
telykorkeutta todella helposti – 
uuden MicroBlock-mallia varten kehi-
tetyn StepRiser-järjestelmän avulla. 
Vältä väsymistä ja paranna tehok-
kuuttasi, ennen kaikkea mikroskoo-
pin alla. Jokainen korotuskappale 
nostaa MicroBlockin työskentelykor-
keutta 12,7 mm:llä (#003-683). Ne 
voidaan myös pinota helposti ja 
tukevasti. Muovialusta sopii jokaisen 
korostuskappaleen muotoiltuun pai-
naumaan, tai itse korostuskappaletta 
voidaan käyttää alustana.

Yhdessä paketissa on viisi yksittäistä 
korotuskappaletta à 12,7 mm. 
MicroBlock (#003-683) ei sisälly toi-
mitukseen.

MicroBlock
#003-683

Tässä laitteessa pieni kätevä koko yhdistyy ainutlaatuisella 
tavalla tukevuuteen. Itsekeskittävällä kiristysleukajärjestel-
mällä varustettu MicroBlock on kehitetty kivien istutusta, 
pieniä kaiverrustöitä ja muita tarkkuustöitä varten.
Sisäisen vääntö/jarrutusjärjestelmän ansiosta käyttäjä voi 
valita vääntövastusten ”vapaa” – ”lukittu” väliltä. Tämä 
kaiverruskuula sopii matalan profiilinsa ansiosta erinomai-
sesti mikroskoopin alla tehtäviin töihin. 

Toimitukseen sisältyy 4 kiinnitysnastaa, 2 kiristysavainta, 
6 ruuvia, muovialusta, kuusikanta-avain sekä Thermo-Loc -
mallisarja.

      Paino: 1,8 kg  

 Kuulan halkaisija: 79 mm 

 Kiristysleuan korkeus: 46 mm

 Kiristysleuan leveys: 22 mm. 

 Maks. Avaus: 50 mm

MicroBlock ja pidikesarja
#003-684 
Kaiverruskuula, lisävarusteet ja 520 kiristys- ja pidikesarja 
(#003-520).

Standard Block
#003-530 

Tämä kaiverruskuula on edullinen valinta ja täyttää samalla 
monien kaivertajien ja kivien istuttajien tarpeet. Sen kak-
soiskuulalaakerijärjestelmä takaa pehmeät kiertoliikkeet 
ilman kulumista tai välystä. Työkappaleet pysyvät varmasti 
paikallaan. Näin Standard Block -järjestelmässä erinomai-
nen laatu yhdistyy arvojen säilyvyyteen. Vääntövastusta 
voidaan säätää sisäisen vääntö/jarrutusjärjestelmän avulla. 
Valmistettu vankasta jaloteräksestä, satinoitu pinta. Mustat 
kiristysleuat vähentävät häikäisyvaikutusta ja silmien rasit-
tumista.

Toimitukseen sisältyvät ylempien kiristysleukojen kiinnitys-
laatat, 4 nastaa, kuulatyyny, kuusikanta- ja kiristysavain.
      Paino: 8,6 kg

 Kuulan halkaisija: 130 mm

 Kiristysleuan leveys: 63 mm

 Kiristysleuan korkeus: 38 mm

 Maks. avaus: 76 mm

Standard Block ja pidikesarja
#003-531
Kaiverruskuula, lisävarusteet ja 520 kiristys- ja pidikesarja 
(#003-520).

Matalaprofiilinen kaiverruskuula
#003-615

Tämän kaiverruskuulan avulla löydät täsmälleen oikean työskentelyko-
rkeuden mikroskooppisi alta: jos työkappale vaatii matalampaa kor-
keutta, tämä kaiverruskuula tarjoaa miellyttävät 152 mm tilaa hyvän 
näkyvyyden ja optimaalisen kohdistuksen takaamiseksi. Tämän kaiver-
ruskuulan kiristysleukojen koko ja kapasiteetti on sama kuin Mag-
naBlock-mallin, mutta se on n. 38 mm matalampi. Kuulan ylempi puo-
lisko on käännettävissä alemman pysyessä paikallaan. Liitä 
kokonaisuuteen pyörivä alusta (#003-616-V2) koko kaiverruskuulan 
kääntämiseksi.

Toimitukseen sisältyvät ylempien kiinnitysleukojen kiinnityslaatat, 
5 nastaa, kuulatyyny, kuusikanta- ja kiristysavain.
      Paino: 9,19 kg  

 Kuulan halkaisija: 156 mm 

 Kiristysleuan leveys: 76 mm 

 Kiristysleuan korkeus: 46 mm 

 Maks. avaus: 89 mm

520 Kiinnitys- ja pidikesarja
#003-520

Kiinnitysongelmat on helppo ratkaista erilaisten nas-
tojen avulla, jotka sopivat jokaisen GRS-kaiverrus-
kuulan kiristysleukoihin. Toimitukseen sisältyy 4 puo-
likasta Thermo-Loc-tankoa, 8 pientä nastaa, 
4 mustaa teräsnastaa, 4 litteää nelikulmaista nastaa, 
2 suorakulmaista nastaa, joissa on jyrsitty pyöreä 
profiili, 4 paksua, pyöreää nastaa, joissa sivuilla jyrsi-
tyt profiilit, 8 kumipäällysteistä nastaa, 2 nahkapääl-
lysteistä rengaskiristintä ja 2 kiristysleukaa kompak-
tissa kiinnitysjalustassa.

Kaiverruskuula Spezial
#003-541

GRS:n kaiverruskuula Spezial muistuttaa MagnaBlock-mallia, lukuun otta-
matta yhtä ainutlaatuista eroa: paikoitettavaa kierron keskipistettä. Työs-
kenneltäessä mikroskoopin alla tämä on tärkeä toiminto, joka takaa, että 
työkappale pysyy näkökentän keskellä. Tämä yksityiskohta säästää reilusti 
aikaa työskenneltäessä: kyseessä on suurin GRS-yhtiön valmistama kaiver-
ruskuula, jonka lisäpaino ja suurempi pohja tarjoavat parhaan mahdollisen 
vakauden ja säädettävyyden.

Toimitukseen sisältyvät ylempien kiristysleukojen kiinnityslaatat, 5 nastaa, 
kuulatyyny, kuusikanta- ja kiristysavain.
      Paino: 19,1 kg 

 Kuulan halkaisija: 180 mm 

 Kiristysleuan leveys: 76 mm 

 Kiristysleuan korkeus: 46 mm 

 Maks. avaus: 89 mm

MagnaBlock
#003-021 

Raskas kaiverruskuula antaa lisätukevuutta käytet-
täessä karkeampia työkaluja, siselöintivasaroita ja 
vastaavia. Massiivinen kuula- ja rullalaakerijärjes-
telmä mahdollistaa pehmeät käännökset ilman 
kulumista tai välystä. Vääntövastus voidaan säätää 
helposti sisäisen vääntö/jarrutusjärjestelmän avulla. 
Valmistettu vankasta jaloteräksestä, satinoitu pinta. 
Mustat kiinnitysleuat vähentävät häikäisyvaikutusta 
ja silmien rasittumista. 

Toimitukseen sisältyvät ylempien kiristysleukojen 
kiinnityslaatat, 5 nastaa, kuulatyyny, kuusikanta- ja 
kiristysavain.
      Paino: 13,6 kg

 Kuulan halkaisija: 147 mm

 Kiristysleuan leveys: 76 mm

 Kiristysleuan korkeus: 46 mm

 Maks. avaus: 89 mm

Kaiverruskuulat ja varusteet
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Teflonlevy GRS-kaiverruskuulia varten
#044-165

Kiinnitetään kaiverrus-
kuulan ja pyörölautasen 

väliin, jotta kaiverruskuula voitaisiin siirtää helposti 
jokaiseen pyörölautasen haluttuun kohtaan. Helpot-
taa suurempien osien sijoittamista mikroskoopin alle.

Pyörölautasen asennussarja
#004-672

Vaaditaan pyörölauta-
sen (#003-616-V2) 
kiinnittämiseksi suuriin 
kaiverruskuulien kiinni-
tyslaattoihin.

Pyörölautasen jarrusarja
#003-343

Mahdollistaa GRS-pyörölautasen 
erilaiset nopeudet (#003-616-V2).

Pyörölautanen, 
 perussarja
#003-616-V2

Pyörölautasen halkai-
sija on 254 mm ja se 
on varustettu teräk-
sisten, litteiden pohjalevyjen väliin sijoitetulla kuula-
laakerijärjestelmällä. Irrotettava keskiöintipultti mah-
dollistaa pyörölautasen helpon asettamisen suoraan 
mikroskoopin alle. Toimitukseen sisältyy myös teflon-
levy (#044-165) sekä pyörölautasen jarrusarja 
(#003-343).

Pyöreälinjainen kiinnityssarja
#003-623

Innovatiivinen ja varma kiinnitystapa 
epäsäännöllisen muotoisille kappa-
leille. Kiristysleuat sopivat kaikkien 
GRS-kaiverruskuulien ylempiin reikiin. 
Kovalla kumilla pinnoitetut kiristys-
leuat mukautuvat automaattisesti 
kyseessä olevaan kappaleeseen, niin 
että ne saavat tukevan otteen lähes 
kaikenmuotoisista kappaleista mini-
maalisella puristusvoimalla. Näin epä-
tavallisen muotoiset osat saa kiinni-
tettyä nopeasti ja varmasti 
kaivertamista tai jalokivien istutta-
mista varten.

Työkappaleen kiinnityslaatta
#003-698

Suunniteltu alun perin Scrimshaw-taiteilijoita varten 
GRS:n koulutuskeskukseen erittäin pienikokoisten 
ja hienojen esineiden kaivertamista varten. Tällä 
ainutlaatuisella työkalulla työkappale voidaan kiin-
nittää pehmeästi, vaurioittamatta sitä. Soveltuu 
erinomaisesti ohuiden ja kevyiden kappaleiden yksi-
tyiskohtien työstämiseen, joita ei voida pitää kai-
verruskuulassa. Kappaleiden kiinnittämiseen käyte-
tään savea tai Thermo-Loc-massaa, joka voidaan 
painaa jyrsittyihin rakoihin.
      Halkaisija: 152,4 mm

Veitsien kiinnityssarja
#003-622

Pidikkeen on kehittänyt ja valmistanut kaivertaja ja 
veitsien tekijä ja se kykenee kiinnittämään veitset 
muutamassa sekunnissa niin tiukasti, että kaiverruk-
set ja muut tarkkuutta vaativat työt voidaan suorit-
taa turvallisesti. Erityiset, suoraviivaisesti muotoillut 
ketjukiristysleuat mukautuvat ongelmitta epätavalli-
siin ja monimutkaisiin muotoihin. Erityisen kovan 
kumipinnoituksensa ansiosta kiristysleuat tarttuvat 
kohteeseensa tukevasti ja ilman suurta puristusvoi-
maa. Veitsien kiinnityssarjaa voidaan käyttää mitä 
erilaisimpien veitsien, joiden paksuudet ja leveydet 
vaihtelevat, kiinnittämiseen ja sitä voidaan myös 
käyttää yhtä helposti useimmissa kaiverruskuulissa. 
      Kokonaismitat: 76,2 × 127 mm

 Kykenee kiinnittämään esineitä, 

 joiden leveys korkeintaan 22,2 mm

 Aukko: 38,1 mm

Nahkapalat
#003-609

Paksuja, martioituja nahkapaloja, 
joilla työkappaleet voidaan kiinnittää 
tukevasti mihin tahansa ruuvipuristi-
meen tai mihin tahansa kaiverruskuu-
laan. Voidaan käyttää yhdessä 
timanttisuihkeen kanssa stikkeleiden 
ja työkalujen kiillottamiseen. Sarjaan 
kuuluu kaksi nahkapalaa.
     Mitat (P × L): 50,8 × 76,2 mm

Thermo-Loc -aloituspakkaus 
#003-667 

Toimitukseen sisältyy tarttumaton, nelikulmai-
nen alusta (152 × 152 mm) mikroaaltouunin 
kestävää PTFE-materiaalia (teflon) sekä 450 g 
Thermo-Loc-massaa.
      450 g = n. 60 tankoa

Thermo-Loc-muotolevy
#003-699

Ther-
mo-Loc-muo-
tolevyn avulla 
voit valmistaa 
juuri toiveidesi 
mukaan muo-
toiltuja työkap-
paleen pitimiä. 
Levyn lukuisia pienempiä uria käytetään ilman 
erotuskappaletta tukevien kiinnittimien aikaan-
saamiseksi korvakorujen tai riipusten kaltaisille 
esineille. Erotuskappaleen avulla voidaan hel-
posti valmistaa pidempiä esineitä (esim. ranne-
korut) varten mukautettu kallistettava pidike, 
niin että niihin voidaan tehdä kaiverruksia ilman 
tärinää. Näitä itse valmistettuja kiinnikkeitä voi-
daan käyttää useimmissa kaiverruskuulissa tai 
ruuvipuristimissa.

PTFE-alusta, 
tarttumaton
#003-291

Thermo-Loc, 2,25 kg
#003-666 

Thermo-Loc, 450 g
#003-665

Thermo-Loc, 225 g
#003-664

Thermo-Loc- 
muotolevyn 
molemmat puolet.

Thermo-Loc pehmenee lämmitettäessä 

ja muuttuu koostumukseltaan savimai-

seksi massaksi, niin että sitä voidaan 

levittää työkappaleen ympärille. Huo-

neenlämpötilassa se muuttuu jälleen 

kovaksi ja pitää työkappaleen tuke-

vasti paikallaan. Thermo-Loc on kehi-

tetty pitämään paikallaan epäsäännöl-

lisen muotoisia tai helposti rikkoutuvia 

työkappaleita. Se on väriltään keski-

harmaa, mikä pienentää silmiin koh-

distuvaa kuormitusta työvalaistuk-

sessa. Aine on myrkytön ja biologisesti 

hajoava. Saatavana useassa erilai-

sessa, kätevässä pakkauksessa.

Thermo-Loc™ 

Muotoilu- ja sommittelutaso
#003-730

GRS®-muotoilu- ja sommittelutaso on miellyttävä 
ja monikäyttöinen levy, joka voidaan kiinnit-

tää mihin tahansa GRS-kaiverruskuulaan. 
15 cm halkaisijaltaan oleva tukeva työtaso 
on riittävän iso, jotta voidaan suorittaa turvallisesti kaikki mikroskooppia vaa-
tivat työt. Taso on päällystetty laadukkaalla pehmeällä nahalla suojaamaan 
siroja työkappaleita vaurioilta. Lisäksi tason takaamasta suuresta liikkuvuu-

desta voi olla paljon etua sommittelussa. 

SUPER PINS
Nämä nastat sopivat ihanteellisesti 
suurempien kohteiden kiinnittämi-
seen vaurioittamatta niitä. Ne on 
valmistettu teräksestä ja päällystetty 
kulutusta kestävällä muovilla. Ne 
sopivat jokaisen GRS-kaiverruskuulan 
kiristysleukareikiin.

Super Pins, 
9,5 mm, 2 kpl
#003-547

Super Pins, 
6,3 mm, 4 kpl
#003-546

Kuusikanta-avain, 6 mm
#003-662

Tässä avaimessa on 
pyöreä, litteä, alumiini-
nuppi ja se voi jäädä 

kaiverruskuulaan työn ajaksi. Sopii 
kaikkiin GRS-kaiverruskuuliin 
MicroBlockia lukuun ottamatta.

THERMO-LOC KIRISTYSLEUKASARJA

Kulmalaatta 
 työpöytään 
 kiinnittämiseksi
#004-559
Ripustuslevyn kiinnit-
tämiseksi pyöreisiin 
tai ohuisiin työpöytä-
levyihin.

Ripustuslevy
#004-557
BenchMate-lisävarus-
teiden turvalliseksi 
kiinnittämiseksi työ-
pöytään.

Kiinnitysjärjestelmät
Kiinnitys-

järjestelmät 

kaiverrus-

kuulien 

kiinnittämi-

seksi.
Korkeussäädet-
tävä pidike ja 
ripustuslevy
#004-666
Mahdollistaa lisäva-
rusteiden kiinnittämi-
sen mukautetulla 
korkeudella, kork. 
101,6 mm. Säädettä-
vissä 12,7 mm:n por-
taissa.

Kaiverruskuulan 
suuri kiinnitys-
levy, korkeussää-
dettävä
#004-665
Suositellaan käytettä-
väksi kaiverruskuulan 
Spezial kanssa tai 
minkä tahansa muun 
kaiverruskuulan ja 
pyörölautasen 
kanssa. Korkeutta 
voidaan säätää jopa 
127 mm korkeussää-
dettävän pidikkeen 
avulla.
   178 × 209,5 × 178 mm

Kaiverruskuulan 
vakiokiinnitys-
levy
#004-578
Suositellaan käytettä-
väksi Standard Block- 
tai MagnaBlock-jär-
jestelmän kanssa. 
Kaiverruskuulan kor-
keutta voidaan vaih-
della 24,5 mm.
   178 × 178 × 178 mm

Kiinnityslevyn 
tuki
#003-649
Antaa lisää 
 tukevuutta tärinän 
 välttämiseksi.
   Minimikorkeus: 

 476 mm

 Maksimikorkeus:

 864 mm

Thermo-Loc-kiristysleukasarjan avulla käyttäjät 
voivat valmistaa yksinkertaisella tavalla käyttä-
jäkohtaisia kiristysleukoja, joilla voidaan kiinnit-
tää tukevasti lähes minkälaiset työkappaleet 
tahansa. Sarjaan sisältyy kaksi ylempää kiristys-
leukaa (toinen niistä käännettävä), neljä liitos-
kappaletta, pultteja sekä ruuviavain. Varmista, 
että valitset oikeanlaisen sarjan, joka sopii kai-
verruskuulaasi. Standard Block -pidintä varten.

Vakiokiristysleukasarja
#003-668
Standard Block- kaiverruskuulaa 
varten.

Suuri kiristysleukasarja
#003-669
Matalaprofiiliseen kaiverruskuulaan, 
esim. MagnaBlockia ja Spezialia varten.
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GRS:n BenchMate 

 Encoren myötä markki-

noille tulee tehokkaiden 

ja monipuolisten työkap-

paleenpitimien seuraava 

sukupolvi, jonka uudis-

tukset helpottavat ja 

nopeuttavat päivittäistä 

työtä.

Mikään muu kuin GRS 

BenchMate kiinnityslaite 

ei kiinnitä koruja yhtä 

varmasti ja tarjoa yhtä 

paljon liikkumisvapautta 

työskenneltäessä mikros-

koopin kanssa tai ilman 

mikroskooppia.

UUTUUS !
BenchMate
 ENCORE
Varusteena Encore QC ja Encore QCX uudella pidikkeen 
 pikavaihtojärjestelmällä QuickChange.

• Tarkka korkeudensäätö
• Erinomainen liikkumisvapaus
• Ergonominen kädensija
• Nopeasti kiinnitettävä, 
 molemmin puolin käytettävissä 
 oleva kädentuki
• Helppo mikroskoopin keskitys

TYÖSKENTELE 
 MOLEMMIN KÄSIN
Työkappaleet pysyvät tukevasti paikal-
laan, mutta ne voidaan vaivatta kohdis-
taa uudelleen erilaisia tekniikoita ja 
 työvaiheita varten.

ASENNETTAVISSA 
 TYÖPÖYTÄÄN
Asennettavissa useimpiin työpöytiin, 
helppo vaihtaa yhteensopivaan viilatu-
keen.

KÄDENTUEN 
 SIJOITTAMINEN
Kädentukea voidaan käyttää ongelmitta 
kummalla puolella tahansa, ja kiinnitys 
käy nopeasti.

Työkalun vaihto sujuu nopeasti ja ilman 
lisätyökaluja: kohdista ja lukitse 
QC-pidike kiristysholkkiin.

QC-PIDIKKEET

BenchMate® Encore QCX
Kädet vapauttava työkappaleenpidin BenchMate Encore QCX 
on muotoiltu aivan uudella tavalla, joka takaa sille ylivertaisen 
liikkuvuuden. BenchMate Encore QCX on helppo keskittää 
mikroskoopin alle, ja sitä voidaan säätää kadottamatta työkap-
paletta näkökentästä. Kahden kierteellisen lukitusrenkaan 
avulla peruspidikkeen korkeus on muutettavissa nopeasti ja 
helposti. Pidin soveltuu erinomaisesti sekä oikea- että vasenkä-
tisille, sillä kädentuki voidaan kiinnittää vaivatta kummalle puo-
lelle tahansa. Uuden pikavaihtotoiminnon ansiosta pidikkeiden 
vaihto sujuu käden käänteessä. QC-pidike voidaan asettaa ja 
lukita BenchMate Encoren peruspidikkeeseen ilman työkaluja.

BenchMate® Encore QCX: 
peruspaketti
#004-831

Sisältö: BenchMate Encore QCX, ripustuslevy ja Encore 
QCX lisävarustesarja, johon kuuluu 4 muovileukaa, 
2 avainta (4 mm:n kuusiokoloavain ja iso kiristysavain) 
ja 5 kiinnitysruuvia. 

BenchMate® Encore QCX: 
kiven istuttajan paketti
#004-832

Sisältö: BenchMate Encore QCX, ripustuslevy, vaakasuora 
ID-sormuksenpidin, pystysuora ID-sormuksenpidin, viila-
tukisarja ja Encore QCX lisävarustesarja, johon kuuluu 
4 muovileukaa, 2 avainta (4 mm:n kuusiokoloavain ja iso 
kiristysavain) ja 5 kiinnitysruuvia. 

BenchMate® Encore QC
Työkappaleet pysyvät tukevasti paikallaan, mutta ne voidaan vai-
vatta kohdistaa uudelleen erilaisia tekniikoita ja työvaiheita varten. 
BenchMate Encore QC:n uusi varsi on 152 mm pitkä, ja sen muoto 
takaa työkaluille erinomaisen työskentelykulman ja enemmän tilaa. 
Vartta voidaan säätää pystysuunnassa löysäämällä kiinnitysruuveja, 
jolloin saavutetaan paras mahdollinen käyttömukavuus ja hallinta. 
Pidin soveltuu erinomaisesti sekä oikea- että vasenkätisille, sillä 
kädentuki voidaan kiinnittää vaivatta kummalle puolelle tahansa. 
Uuden pikavaihtotoiminnon ansiosta pidikkeiden vaihto sujuu käden 
käänteessä. QC-pidike voidaan asettaa ja lukita BenchMate Encoren 
peruspidikkeeseen ilman työkaluja.

BenchMate® Encore QC: 
peruspaketti
#004-839

Sisältö: BenchMate Encore QC, ripustuslevy ja Encore QC 
lisävarustesarja, johon kuuluu 4 muovileukaa, 2 avainta 
(4 mm:n ja 4,8 mm:n kuusiokoloavaimet) ja 5 kiinnitys-
ruuvia.

BenchMate® Encore QC: 
kiven istuttajan paketti
#004-840

Sisältö: BenchMate Encore QC, ripustuslevy, vaakasuora ID-sormuksenpidin, 
pystysuora ID-sormuksenpidin, viilatukisarja ja Encore QC lisävarustesarja, 
johon kuuluu 4 muovileukaa, 2 avainta (4 mm:n ja 4,8 mm:n kuusiokoloa-
vaimet) ja 5 kiinnitysruuvia.

BenchMateTM
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BenchMateTM-Varusteet
Monitoimiruuvipuristin
#004-628

Kiinnitys- ja pitotyökalus-
arja 520 monitoimiruuvi-
puristinta varten
#003-520MPV

Kiinnitysongelmat on helppo ratkaista eri-
laisten nastojen avulla, jotka sopivat jokai-
sen GRS-kaiverruskuulan kiristysleukoihin. 
Toimitukseen sisältyy 4 puolikasta Ther-
mo-Loc-tankoa, 8 pientä nastaa, 4 mustaa 
teräsnastaa, 4 litteää nelikulmaista nastaa, 
2 suorakulmaista nastaa, joissa on jyrsitty 
pyöreä profiili, 4 paksua, pyöreää nastaa, 
joissa sivuilla jyrsityt profiilit, 8 kumipäällys-
teistä nastaa, 2 nahkapäällysteistä rengas-
kiristintä ja 2 kiristysleukaa kompaktissa 
kiinnitysjalustassa.

JUOTOSAPUVÄLINE ”KOLMAS KÄSI” JA JUOTTOASEMA

GRS-juottoapuvälineet tekevät tarkkuusjuottamisesta helppoa pitämällä osia tarkalleen 
vaadituissa asennoissa. Näitä kolmansia käsiä voidaan taivuttaa, kääntää ja kallistaa ääret-
tömän joustavasti kaikkiin suuntiin. GRS-juottoasemissa kolmannet kädet on yhdistetty 
kestäviin asbestittomiin juotospöytiin. Nämä apuvälineet auttavat pitämään työpöydän 
siistinä ja myös juottaminen sujuu huomattavasti nopeammin. Kiinnitetään työpöytään tai 
sopii BenchMate-asennuslevyyn.

Lyhyt juotosapuväline 
”kolmas käsi”
#004-545

Sisältää 2 kaksinivelistä kolmatta 
kättä sekä nelikulmaisen (150 mm) 
juottopöydän.
      Mitat (P × L × K): 

 152 × 152 × 228 mm

Vakiomallinen 
 juotosapuväline 
”kolmas käsi”
#004-570

Sisältää 2 kolminivelistä kolmatta 
kättä sekä nelikulmaisen 
(150 mm) juottopöydän.
      Mitat (P × L × K): 

 152 × 152 × 305 mm

Käytettäessä 

 BenchMate Encore 

järjestelmää nämä 

innovatiiviset kom-

ponentit tehostavat 

tuottavuutta ja 

vähentävät päivit-

täisiin töihin kulu-

vaa aikaa. 

Juotospidin, 
eristetty
#004-592

Sellakkalevy
#004-106

Ylimääräiset 
 muovikiristysleuat 
BenchMate™-järjes-
telmää varten
#004-558
Kymmenen muovikiristys-
leuan paketti.

Sahauslevy 
oikeakätisille
#004-680

Sahauslevy 
vasenkätisille
#004-684

Sormustankopidike, 
sisä
#004-589
7 kiristysholkkia

Juotosasema 
100 × 100 mm
#004-569

Viilatukisarja
#004-556

Varaviilatuki, 
puinen
#004-108

Suurlämpötila- 
juotoslevy
#004-691

Suurlämpötila-juotoslevy soveltuu 
käytettäväksi platinatöihin tai muihin 
korkeita lämpötiloja vaativiin töihin. 
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 
GRS:n ”kolmannen käden kanssa”.
      Kork. 1760 °C

 Koko 152 × 152 mm

JUOTOSLEVYT

Sopivat täydellisesti GRS:n kol-
mansiin käsiin. Kork. 316 °C.

Juotoslevy 152,4 mm
#004-129

Juotoslevy 101,6 mm
#004-130

KIRISTYSLEUAN KÄRJET KOLMANSIA KÄSIÄ 
VARTEN 

Kiristysleukojen kärjet on tarkoitettu GRS:n kolmansien käsien kanssa tehtä-
viä töitä varten. Ne toimitetaan yksitellen. Muista tästä syystä tilata aina 
kaksi (2) kappaletta kolmatta kättä kohden.

Vakiomallinen kiristysleuan kärki 
”kolmas käsi”
#004-097

Valinnainen kiristysleuan kärki 
wolframia ”kolmatta kättä” 
varten
#004-097TUNG

Wolframista valmistettu valinnainen kiristysleuan kärki soveltuu käytettä-
väksi suurta lämpötilaa vaativissa töissä (myös platinatöissä).

JUOTOSAPUVÄLINE 
”KOLMAS KÄSI”

Korvaamaton juottoapuväline. Korkealaatuinen ja 
tukeva rakenne.

3 nivelellä varustettu 
”kolmas käsi”
#004-546

2 nivelellä varustettu 
”kolmas käsi”
#004-646

JALUSTALLA VARUSTETTU ”KOLMAS KÄSI”

Nämä GRS-juottoapuvälineet tekevät tarkkuusjuottamisesta helppoa 
pitämällä osia tarkalleen vaadituissa asennoissa. Näitä kolmansia käsiä 
voidaan taivuttaa, kääntää ja kallistaa äärettömän joustavasti kaikkiin 
suuntiin. Nämä painavilla pohjalevyillä varustetut juotosapuvälineet aut-
tavat pitämään työpöydän siistinä ja myös juottaminen sujuu huomatta-
vasti nopeammin.

Vakiomallinen juotosapuväline 
”kolmas käsi”painavalla jalustalla
#004-568
      Mitat (P × L × K): 76,2 × 76,2 × 305 mm

Lyhyt juotosapuväline ”kolmas käsi” 
painavalla jalustalla
#004-689
      Mitat (P × L × K): 76,2 × 76,2 × 228,5 mm

Monitoimiruuvipuristin hyödyntää monipuolista BenchMa-
te-järjestelmää ”lift on / lift off”. Toisin kuin muita ruuvi-
puristimia, monitoimiruuvipuristinta voidaan säätää kallis-
tamalla ja kääntämällä kahdella akselilla jokaiseen 
kulmaan. Kyseessä on äärimmäisen tarkka ja tukeva, 
teräksestä valmistettu työkalu. Kiristysleukojen leveys on 
58,4 mm, korkeus 40,6 mm ja ne aukeavat 45,7 mm:n 
leveyteen. Sopii jokaiseen BenchMate-asennuslevyyn ja 
valinnaiseen asennussovittimeen (eivät sisälly toimituk-
seen). Monitoimiruuvipuristimen (#003-520MPV) kiinni-
tys- ja pitotyökalusarjan 520 avulla voidaan ratkaista hel-
posti monia jokapäiväisiä työkappaleiden kiinnittämiseen 
liittyviä ongelmia (erityislisävaruste, tilattava erikseen).

Blaine Lewis on GRS-koulu-
tuskeskuksen opettaja ja 
”New Approach School for 
Jewelers” kultaseppäkoulun 
omistaja ja käyttänyt jo 
vuosia GRS BenchMatea jalo-
kivien istutuksissa ja kultase-
päntöissä.
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Kompressoreiden 
liitäntäsarja
#004-527

Sisältää n. 15 m pronssiliitännöillä 
varustettua letkua (6,35 mm).

Silentaire Technologyn 
Val-Air-kompressori 
#004-678-220

Silentairen Val-Air-kompressorit ovat lähes äänettömiä ja toimivat täysin auto-
maattisesti. Ne on varustettu säiliöllä, sisäänrakennetulla kosteudenerottimella ja 
tehopainenäytöllä varustetulla paineilmasäätimellä, varoventtiilillä, ilmansyöttö-
suodattimella sekä kahvalla tai pyörillä.
Kaikki Val-Air-mallit ovat huipputuotteita. Tässä mallissa on vahvistettu ”AL”-suur-
tehopumppu, teholtaan 1/2 HV, jossa on jäähdytyslamelleilla varustettu alumiini-
pää. Kuten kaikissa malleissa, säiliö on lakattu sisältä ruosteen estämiseksi, minkä 
lisäksi johdossa on sisäänrakennettu koalesenssisuodatin öljyn erottamiseksi. Se 
soveltuu erinomaisesti käytettäväksi työpajoissa ja ateljeissa sekä joka paikassa, 
jossa halutaan välttyä kompressorin melulta.
Val-Air-kompressori, Sil-Air-mallin edelleen kehitetty versio, toimitetaan vaaditta-
villa varusteilla paineilmalaitteistojesi suojaamiseksi tarpeettomalta kulumiselta. 
Toimitukseen sisältyy liitäntäsarja (#004-527), joka sisältää n. 15 metriä pronssi-
liitännöillä varustettua paineilmaletkua sekä ylimääräisen jäähdytystuulettimen 
(#004-693). Muita malleja saatavana tilauksesta!

Ominaisuudet:
• Hiljainen käynti  
• Automaattikäyttö  
• Sisäänrakennettu, kosteudenerottimella varustettu säädin 
• Sisäänrakennettu öljynerotin (koalesenssisuodatin 0,01 mikronia) 
• Alumiininen pumppukotelo pumpun jäähdyttämiseksi 
• Sisältä lakattu säiliö ruosteen välttämiseksi
• Johtopaineen näyttö 
• Säiliön paineen näyttö
• Ylikuumenemissuoja
• Ilmamäärä: 3,65 m3/h 7,86 barin paineessa. 
• Käyttöpaine: 5,8-7,86 baria.
• Teho: 0,5 PS
 Liitäntä: 230 V / 50 Hz
 Äänikuormitus: n. 40 dB. 
 Paino: 23,1 kg.
 Mitat (P × L × K): n. 35 × 35 × 55 cm

Ylimääräinen jäähdytystuuletin 
Silentaire-kompressoreille
#004-693-230

Tämä erikoislisävaruste pitää Silentaire-kompressorit 
erityisen viileinä. Tietokonealalta peräisin oleva hiljai-
nen tuuletin on asennettu varmaan teräskoteloon. Se 
kiinnitetään kantokahvaan ja on näin asennettu muuta-
massa sekunnissa. Suositellaan käytettäväksi korkeissa 
ympäristön lämpötiloissa tai kompressorin jatkuvan 
käytön yhteydessä. Toimitetaan Val-Air-kompressorin 
(#004-678-220) mukana.

Ilmansuodatin-/
öljynerotinpakkaus
#004-730-6MM

Tämä kätevä ilmansuodatin-/öljynerotinpakkaus yhdistää 
molemmat suodattimet ja asennuspidikkeen samaan kap-
paleeseen. Se poistaa luotettavasti lian ja öljyn paineil-
masta ja on tarpeen, jos käytät GRS-laitteitamme öljyvoi-
dellulla kompressorilla. Liitokset on sovitettu 6 mm 
letkuille. Pakkauksen kiinnittämiseksi seinään tai työpöy-
tään suositellaan M5-ruuveja (eivät sisälly toimitukseen).

Paineilmakompressori, 
 California Air, 220 V
#004-982

California Air Toolsin öljytön paineilmakompressori sopii täydellisesti 
kaikille, jotka arvostavat hyvää hinta-laatusuhdetta. 
Paineilmakompressorin moottorit on suunniteltu pitkäkestoiseen jatku-
vaan käyttöön. Tehokkaan 1 hv:n moottorin kierrosluku on 1 680 kierr./
min, joten melua muodostuu vähemmän ja kuluminen on vähäisempää.
Öljytön kaksimäntäinen pumppujärjestelmä on suunniteltu erittäin suori-
tuskykyiseksi ja pitkäikäiseksi. Öljytön pumppu mahdollistaa käytön eri 
lämpötiloissa ja epätasaisilla pinnoilla.
Mukana toimitetaan liitäntäsarja (#004-983), joka sisältää 15,24 m 
pitkän paineilmaletkun messinkiliittimillä.

Ominaisuudet:
• Alhainen melutaso: n. 60 dB
• Öljytön pumppu: puhtaammalla paineilmalla optimaalinen työkalujen 

käyttö, vähemmän huoltoa ja kuluja
• Kaksi painenäyttöä
• Kaksi 1/4 tuuman yleismallista pikaliitäntää
• Terminen ylikuormitussuoja
• Maksimipaine: 8,3 bar 
• 220 V / 50 Hz
• Vähäinen virrankulutus: 4,5 A
• Painesäiliön täyttöaika tyhjästä täyteen: 130 s
• Paineennostoaika 6,2 baarista 8,3 baariin: 30 s
• Muodostaa vähän lämpöä, joka johdetaan tehokkaasti pois
• Kevyt (20,6 kg), helposti kuljetettava alumiininen 17,4 litran paineil-

masäiliö
• P × L × K: 48,5 × 42,4 × 50 cm
• Toimitukseen sisältyy ilmansuodatin

California Air kompressorin 
 liitäntäsarja
#004-983

Sarjaan sisältyy 15,24 m pitkä letku (6,35 mm) messinki-
liittimillä. OHJE: Jokaisen GRS Toolsilta ostetun kompres-
sorin mukana toimitetaan liitäntäsarja. 

Silentaire-kompressorien 
öljy, n. 700 ml
#022-163 

Käytettäväksi Silentaire kompressorien kanssa. 
Huomaa, että muiden öljyjen käyttö saattaa vau-
rioittaa Val-Air-kompressoria.

Paineilmakompres sori ja varusteet
Miksi tarvitsen öljytöntä ilmaa?  

Kaikki GRS-kaiverrusjärjestelmät, käsikappaleet 

ja komponentit ovat laboratoriolaatuisia työkaluja, 

jotka vaativat puhdasta, kuivaa ja öljytöntä ilmaa. 

Järjestelmät eivät käytä ilmaa ainoastaan tehon 

 tuottamiseksi vaan myös voiteluun käsikappaleiden 

käytön yhteydessä. Tästä syystä kaikesta järjestel-

mään joutuneesta liasta voi olla seurauksena tehon 

aleneminen ja jopa järjestelmän pysyvä vaurioitu-

minen.

Jos laitteisto ja sen osat ovat öljyn ja veden likaamia, 

järjestelmä tarvitsee huomattavasti enemmän tehoa 

samojen tulosten tuottamiseksi. Tämä kuormittaa 

moottoria ja laitteen ohjauspiirilevyjä. Laitteen 

likaantuminen öljyllä voi vaurioittaa useampia osia 

ja johtaa lisäksi takuun raukeamiseen. Suositte-

lemme tästä syystä ehdottomasti käyttämään Silen-

tairen Val-Airin tapaista kompressoria tällaisten vau-

rioiden välttämiseksi. 

Jos sinulla on laitteidesi liittämiseen tai kompresso-

rin valitsemiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteys 

myyntikonsulttiimme.
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Kiertomoottori 
ja varusteet

VIILAUSPÄÄT

Keramiikkakuitu
Keramiikkakuitupohjaiset viilauspäät. Punottu, 
ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytetty kuitumate-
riaali estää repeytymien ja murtumien syntymisen 
viilaan ja mahdollistaa työkappaleiden työstön pai-
koissa, joihin normaalit kiviviilat eivät mahdu tai 
joissa ne murtuvat. Itse viila on mukautettavissa tar-
peen ja kyseessä olevien muotojen mukaan ja viilaa 
rakenteensa ansiosta jopa etupuolta ja sivuja. Sovel-
tuu erinomaisesti kaikille materiaaleille, joiden 
kovuus on alle HRC57 (kulta, hopea jne.). 

Saatavana seuraavat muodot ja karkeudet:
Litteä 4,0 × 1,0 × 100 mm
Karkeudet: 1200 (punainen) ..........................#602-430
 1000 (valkoinen) .........................#602-432
  800 (sininen) ...............................#602-434
  600 (musta) .................................#602-436
  400 (oranssi)  ..............................#602-438
  300 (vaaleanruskea)  .............#602-440
  220 (tummanruskea)  ............#602-442
  120 (violetti)  ..............................#602-444
Pyöreä Ø 2,35 × 50 mm
Karkeudet: 1200 (punainen)  ....................... #602-422
 1000 (valkoinen)  ...................... #602-423
  800 (sininen) ............................ #602-424
  600 (musta)  .............................. #602-425
  400 (oranssi)  ........................... #602-426
  300 (vaaleanruskea)  ........... #602-427
  220 (tummanruskea)  .......... #602-428

Timantti
Keramiikkakuitupohjaiset timanteilla varustetut vii-
lauspäät. Kauttaaltaan timanteilla varustetuilla vii-
loilla on samat ominaisuudet kuin puhtailla keramiik-
kakuituviiloilla ja ne takaavat näin parhaat kiillotus-, 
hionta- ja viilaustulokset mitä lyhimmässä ajassa. 
Erittäin pitkä käyttöikä. Soveltuvat erinomaisesti 
kaikille materiaaleille, joiden kovuus on yli HRC57 
(jaloteräs, titaani jne.).

Saatavana seuraavat muodot ja karkeudet:
Litteä 4,0 × 1,0 × 100 mm
Karkeudet: 800 (harmaa)  ............................... #602-470
 400 (sinivihreä)  .......................... #602-472
 200 (musta)  .................................. #602-474
Pyöreä Ø 3,0 × 50 mm
Karkeus: 400 (sinivihreä)  .......................... #602-480

VIILAN KÄSIKAPPALEET ”DELUXE”

Badecon uuden viilan halkaisija on vain 10 mm ja sen 
mekaniikalla on tärinää vaimentava vaikutus. Käsi-
kappale ei kuumene pidemmänkään käytön yhtey-
dessä. Käsikappaleen ergonomia sekä itse säädettä-
vän viilan muoto mahdollistavat jopa kaikkein 
pienimpien paikkojen, kulmien ja syvennysten, viilaa-
misen tai kiillottamisen. Viilaa voidaan jopa kääntää 
360° viilauksen aikana ja sopeuttaa se näin täydelli-
sesti kyseessä olevan työkappaleen mukaan. Erityi-
sesti muotoiltu viilan käsikappale ei vaadi huoltoa 
eikä voitelua. Ihanteellinen mikrokiillotukseen, viilaa-
miseen ja purseiden poistoon – eikä ainoastaan vai-
keapääsyisissä paikoissa!
Suosittelemme suojalasien ja suojanaamarin käyt-
töä oman turvallisuutesi tähden.
      Iskunpituus: 1 mm

 Iskuluku: 5 000 iskua/min

 Tärinä: 0,55 m/s2

«Deluxe» 4
#602-404

Mikromoottorille (#602-200).

«Deluxe» 2
#602-402

EU-pistoliitännällä varustetuille 
 riippuporamoottoreille.

GRS:n poraus-/hiontakä-

sikappale Ultra 850 High 

Speed tarvitsee ulkoista 

paineilmaa (väh. 

2–2,5 baaria, 38 l/min.). 

Badeco-mikromoottori 

tarjoaa elektronisen kier-

tomoottorin jalokivise-

pille, kaivertajille, puuse-

pille ja muille käyttäjille. 

Nämä järjestelmät on tar-

koitettu poraamiseen, 

kiillottamiseen, hiontaan 

ja vastaaviin käyttötar-

koituksiin.

Mikromoottori Badeco 
 ”Compact”
#602-200

Tarkkuus, erinomainen hyötysuhde ja teho yhdisty-
vät tässä pienessä ja kätevässä aloittelijapaketissa. 
Ihanteellinen ratkaisu, kun budjetti ja ammattimai-
nen taso on saatava sopusointuun.
      Tekniset tiedot

 Ohjaus: 230 V / 50 Hz ja 115 V / 60 Hz, 

  CE- ja RoHsII-testattu.

  Ylikuormitussuoja.

 Mikromoottori: 24 V, 3.2 A, 10.2 N/cm, 70–150 W.

GRS poraus-/hiontakäsi-
kappale Ultra 850 High 
Speed GRS-jalkasäätimellä
#004-861

Tämä kiertomoottorilla varus-
tettu turbiinikäsikappale pyörii 
320 000 kierr./min vauhdilla ja 
mahdollistaa näin lähes kaikkien 
materiaalien vaivattoman kaiverta-
misen, koristelun ja hionnan. Se on 
tarkoitettu ainoastaan 1,6 mm -var-
rella varustetuille FG-instrumen-
teille. Soveltuu suoraan GraverMach 
AT-, GraverMax G8 -järjestelmään 
tai mihin tahansa säädeltyyn pai-
neilmansyöttöön liitettäväksi.

GRS poraus-/hiontakäsi-
kappale Ultra 850
#004-850

GRS-jalkasäädin
#004-863

Sopii GRS Ultra 850 High Speed 
-käsikappaleeseen.

Kultasepän työkalut

GRS ID -sormuksen pidin asettaa sormuksen kiinnipi-
dolle uudet mittapuut. Kiristysholkki puristetaan 
molemmin puolin kiinnityskartioihin ruuvaamalla kiinni-
tysakseli kiinni. Näin tuotetaan tasainen paine ja kiris-
tysholkkia levitetään tasaisesti. Näin se pitää sormuk-
sesta tukevasti kiinni sisäpuolelta. Käytettäessä 
vakiokartiota jännitys voidaan asettaa sillä tavoin, että 
sormusta voidaan kääntää helposti kaivertamisen 
yhteydessä. Kiristyskartio sen sijaan lukitsee kiristyshol-
kin niin, että sormus pysyy tietyssä asennossa. Näin 
saavutetaan tukeva asento kivien istuttamiseksi. Sor-
muksen pidin on hyvä ja edullinen valinta haettaessa 
yksinkertaista, toimivaa ja laadukasta ratkaisua.

Kuvassa valmiiksi asennettuna 18,5 mm kiristysholkilla ja 
vakiokartiolla.

ID- sormuksen pidin
#004-735

ID-sormuksen ulkopidin 
#004-754

Tällä pitimellä saat lisää vapautta sormusten ulko-
puolen tai reunan kaivertamiseen. Pidin voidaan 
kiinnittää eri asentoihin ruuvipuristimeen. Säätö-
ruuvien avulla voit kiinnittää pitimen ruuvipuristi-
meen tai ne voidaan jättää pois, jolloin saadaan 
enemmän liikkumatilaa.

Pidin on tarkoitettu käytettäväksi ID-sormuksenpiti-
men (#004-735) kanssa.
Voit myös koota kokonaisen ID-sormuksenpitimen 
yhdessä uuden erikseen tilattavan ID-sormuksenpi-
timen varaosapakkauksen (#004-707) kanssa.

ID-sormuksenpitimen varaosapakkaus
#004-707

Tämä varaosapakkaus on tarkoitettu käytettäväksi 
ID-sormuksenpitimen (#004-735) kanssa.
Voit myös koota kokonaisen ID-sormuksenpitimen 
yhdessä uuden erikseen tilattavan ulkopitimen 
(#004-754) kanssa.

Pakkauksen sisältö: 
• 2 kiinnitysholkkisarjaa 
 à 10 kpl 
• 2 vakiokartiota 
• 2 kartiota, joissa erikois-

hammastus 
• 1 kiinnitysakseli 
• 1 kiristysmutteri
• 1 kuusiomutteri 
• 1 GRS-kuusikanta-avain

Osat:
• 1 ID- sormuksen pidin
• 2 sarjaa à 10 kpl 

 kiristysholkkeja
• 2 vakiokartiota
• 2 erikoishammastuksella 

varustettua kartiota
• 1 kiinnitysakseli
• 1 kiristysmutteri
• 1 kuusiomutteri sekä
• 1 GRS-kuusikanta-avain
      Kiristysholkin halkaisija:

 13,5 mm, 14,5 mm, 

 15,5 mm, 16,5 mm, 

 17,5 mm, 18,5 mm, 

 19,5 mm, 20,5 mm, 

 21,5 mm, 22,5 mm

ID-sormuksenpitimen lisäsarja
#004-755

Tämä GRS ID sormuksenpitimen lisäsarja kaksinker-
taistaa työalueen. Se sisältää pidemmän kiinnitysak-
selin ja kaksipuolisen kartion, johon voidaan kiinnit-
tää kaksi kiristysholkkia yhtä aikaa. Näin on 
mahdollista työstää samanaikaisesti kahta sormusta 
tai yhtä leveämpää sormusta. Sarjaan ei kuulu 
ID-sormuksenpidintä eikä kiristysholkkeja. Ne on 
tilattava erikseen. 

ID-sormuksenpitimen 
 kiristysholkit
#004-705

10-osainen sarja.

Keramiikkaviilan pidike
#602-420

Käytännöllinen pidike käsikäyttöisille 
 keramiikkaviiloille.
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Sormuksenpidinsarja ”Alexander”
#003-782

Kivenistuttajan paketti ”Alexander”
#003-783

Sormuksen 
kiinnityssarja
#003-550

Tämän sormuksen kiinnityssarjan päädyt on päällys-
tetty nahalla ja se pitää sormukset tukevasti 
GRS-kaiverruskuulissa pitäen niistä kiinni ulkopuo-
lelta. Sopii ihanteellisesti kivien istuttamiseen tai 
kaiverrustöihin. Tämä sormuksen kiinnityssarja sisäl-
tyy kiinnitys- ja pitotyökalusarjaan 520 (#003-520).

Sormuksen pidinsarja ”Scope”
#004-699

Tämä pidike muistuttaa vaakasuoraa sormuksen 
pidintä (#004-679), mutta on kuitenkin suurempi, 
niin että sillä voidaan pitää tukevasti kiinni suurem-
mista kohteista, kuten kiväärien kiikaritähtäimien 
renkaista, sisältä päin. Se sopii kaikkiin GRS-kaiver-
ruskuuliin ja useimpiin ruuvipuristimiin. Renkaille, 
joiden sisähalkaisija on 25,4 mm ja 30 mm.
Sisältää kiinnitinkappaleen, kaksi kiristysholkkia, 
laajennuskartiot ja ruuvin avaimineen.

Sormuksen pidin, käsimalli
#004-625

Vaihdettavat kiinnitysleuat pitävät sormukset 
 tiukasti paikoillaan työstöä varten vääntämättä 
niitä. Muistuttaa BenchMate-pidintä, mutta on 
kevyempi käsikäytön helpottamiseksi ja 
valmistettu tukevasta alumiinista.

Kivenistuttajan pakettiin sisältyy sormuksenpidinsarja ”Alexander” 
ja GRS-MicroBlock.
Kivenistuttajan paketin ”Alexander” sisältö:
• sormuksenpidinsarja ”Alexander” (#003-782)
• GRS-MicroBlock (#003-683): kaiverruskuula, 4 kiinnitysnastaa, 

 kiristysavain, 6 ruuvia, muovialusta, muovinen kuusikanta-avain 
 ja Thermo-Loc-mallisarja.

Kittauskulho, pyöreä 
#004-660

Kittauskulho on täytetty erityi-
sellä istutuskitillä, joka pehmenee 
kuumennettaessa. Pienistä, sär-
kyvistä tai epäsäännöllisen muo-
toisista kappaleista saadaan hyvin 
ote kaivertamista, kivien istutta-
mista ja muuta työstöä varten. 
Sopii kaikkiin ruuvipuristimiin, 
kaiverruskuuliin tai BenchMa-
te-järjestelmiin.
      Halkaisija: 50,8 mm

Vain kittauskulho, 
ilman istutuskittiä
#004-659

Istutuskitti, 453 g
#002-230

Kittauskulho, 
 kulmikas 
#003-022

Kittauskulho on täytetty erityi-
sellä istutuskitillä, joka pehmenee 
kuumennettaessa. Pienistä, sär-
kyvistä tai epäsäännöllisen muo-
toisista kappaleista saadaan hyvin 
ote kaivertamista, kivien istutta-
mista ja muuta työstöä varten. 
Sopii kaikkiin ruuvipuristimiin tai 
kaiverruskuuliin.
      Mitat (P × L × S): 

 127 × 89 × 12,7 mm

Uretaanista valmistettu 
kiinnitystaive ja litteä 
punsseli
#004-726

Tämä GRS-metallinmuovaaja 
(#004-725) koostuu uretaanista 
valmistetusta kiinnitystaipeesta 
sekä kuperasta punsselista, jossa 
on sileä pinta. Sitä voidaan käyttää 
myös metallisiin muotikoruihin, 
jaloteräs mukaan lukien, joiden 
paksuus on korkeintaan 2 mm.
Toimitukseen sisältyy kaarre ja 
punsseli. GRS-metallinmuovaaja 
ei sisälly toimitukseen.

GRS-metallinmuovaaja
#004-725

Voit valmistaa C-profiloidut rannerenkaat helposti 
GRS-metallinmuovaajan avulla: Muotoile litteät metallili-
uskat täydelliseksi C-profiiliksi kaiverrettuasi niihin 
kuviosi. Kiinnitystaive sisältää pehmeän metallilejeerin-
gin, joka siirtää puristusmuotin paineen, vahingoitta-
matta kuitenkaan kaiverrettua kuviota. Lejeerinkiä voi-
daan tarvittaessa muotoilla uudelleen lämmittämällä.
GRS-metallinmuovaaja toimitetaan kahdella erikokoisella 
punsselilla ja säädettävällä kiinnitystaipeella varustet-
tuna. Sillä voidaan muovata metalliliuskoja, joiden leveys 
on 6,3 mm - 44,4 mm. Suositellaan käytettäväksi peh-
meille metalleille, kuten kupari-, hopea- ja kultalejeerin-
git, joiden paksuus on n. 0,7 - 2,0 mm. 

Toimitukseen sisältyy metallinmuovaaja, kaksi punsselia, 
kiinnitystaive sekä avain. Ranneketju/ranneketjumateri-
aali ei sisälly toimitukseen.

Kiristysholkkisarja
#004-616

Sarja on yhteensopiva vaakasuoran sormuksen sisä-
pitimen (#004-679), pystysuoran sormuksen sisäpiti-
men (#004-847) ja sormuksen sisäpitimen (#004-
589) kanssa. Sisältää seitsemän kiristysholkkia, 
laajennuskartion, ruuvit ja avaimen.

Sormuksen kiinnityssarja 
 sormuksen sisäpuolen 
 kaivertamista varten
#004-697

Tämä ainutlaatuinen sormusten kiinnittämiseen tar-
koitettu kiinnitin mahdollistaa niiden sisäpuolen 
helpon työstämisen. Sitä voidaan pitää kädessä tai 
kiinnittää jokaiseen ruuvipuristimeen tai kaiverrus-
kuulaan. Valmistettu vankasta teräksestä, erittäin 
pitkäikäinen.

Sormuksen sisäpidin 
Tämä pidin kiinnittää sormukset varmasti ja tukevasti 
niiden sisäpuolelta. Sopii ihanteellisesti kivien istut-
tamiseen tai kaiverrustöihin. Sopii kaikkiin GRS-kai-
verruskuuliin ja useimpiin ruuvipuristimiin. Molempiin 
pitimiin sisältyy kiinnitinkappaleet, seitsemän kiris-
tysholkkia, laajennuskartio, ruuvit ja avain.

Vaakasuora 
#004-679

Pystysuora 
#004-847

GRS-sormuskokoleikkuri helpottaa sormusten 
koon muuttamista tarkan meistotoiminnon 
avulla. Meistettävän sormuksen osan 
koko voidaan määrittää tarkasti. Leikka-
usviivat ovat aina samansuuntaiset, niin 
että sormukset voidaan juottaa jälleen 
siististi ja turvallisesti yhteen. Virheelliset tai 
epäsiistit leikkausjäljet ovat näin historiaa. 
Meistettyjä kappaleita voidaan käyttää 
 myöhemmin suurennuksissa. 
Huomaa: vain kulta- tai hopeasormuksille.

Metrinen malli
#004-643 
Sisältää 
9 leikkauselementtiä, 
koot 1,0 – 5,0 mm, 
0,5 mm -portaissa.

Varaleikkauselementit 
(metriset) 
#004-600
Sisältää 9 terää.

GRS-SORMUSKOKOLEIKKURI 
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Tämä maailmankuulun kivenistuttajan Alexander Sidorovin kehittämä sormuksenpidin on 
syntynyt kivenistutustekniikoiden monivuotisten käyttö- ja opetuskokemusten tuloksena. 
Sormuksenpidin ”Alexander” kiinnitetään suoraan GRS-MicroBlockiin, mikä tarjoaa loput-
tomasti mahdollisuuksia kaiverruksiin ja jalokivien istuttamiseen sormuksiin.
Sarjaan sisältyy kaksi kellon muotoista kiinnitysleuan lisäkappaletta, jotka on kehitetty laa-
jentamaan pysty- ja vaakakiinnitysakseleiden toimintamahdollisuuksia. Sarjaan kuuluu 
kaksi erikokoista vaakakiinnitysakselia, joihin voidaan kiinnittää lähes kaikenlevyisiä sor-
muksia. Pystysuorassa sormuksenpitimessä on kuulajalusta, joka mahdollistaa liikkeet use-
ammassa suunnassa ja siten halutun työpinnan optimaalisen käsittelyn. Sarjaan sisältyy 
myös kaksi täydellistä 10-osaista levitysholkkisarjaa, joita säilytetään laadukkaassa alumii-
nilokerikossa (MicroBlock saatavana erikseen).
Sormuksenpidinsarjan ”Alexander” sisältö:
• 2 kellon muotoista kiinnitysleuan lisäkappaletta
• 6 kupukantaruuvia
• 1 kiristysavain
• 1 lyhyt vaakakiinnitysakseli
• 1 pitkä vaakakiinnitysakseli
• 1 pystykiinnitysakseli
• 2 muovista vakiokartiota

• 2 muovista lukituskartiota
• 1 teräksinen vakiokartio
• 1 kaksipuolinen kartio
• 1 kartion suojus
• 1 uppokantaruuvi
• 20 levitysholkkia
• 1 alumiininen säilytyslokerikko
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Työkalun teroitus – Power Hone
Työkalujen teroitus

Työkalujen teroitus on tärkeimpiä seik-

koja kaiverruksessa ja jalokivien istu-

tuksessa. GRS Power Hone hiontajärjes-

telmä teroittaa tarkoissa leikkauksissa 

tarvittavat työkalujen terät nopeammin 

kuin tavalliset hiontalaitteet.

Terävät terät ovat ratkaisevan tärkeitä 

metallin siistin leikkausjäljen saavut-

tamiseksi ja takaavat myös parem-

man hallittavuuden pienemmällä 

 vaivalla.

Kaksikulmainen Power Hone 
-teroitusjärjestelmä
#003-572
230 V / 50 Hz

Täydelliseen kaksikulmajärjestelmään sisältyy:
• Power Hone -teroitusjärjestelmä
• kaksikulmainen työkalun pidin 
• hiomakiekkojen pikavaihtoadapateri 
• 260- ja 600-timanttihiomakiekot 
• keramiikkakiekko  
• ½ mikronin timanttisuihke
• hiomakiekkoteline

Power Hone Standard 
-teroitusjärjestelmä
#003-557
230 V / 50 Hz 

Täydelliseen Standard-järjestelmään sisältyy:
• Power Hone 
• Standard-työkalunpidin 
• hiomakiekkojen pikavaihtoadapateri 
• 260- ja 600-timanttihiomakiekot 
• keramiikkakiekko 
• ½ mikronin timanttisuihke 
• hiomakiekkoteline

Täydellinen Power Hone 
QC -teroitusjärjestelmä
#003-611
230 V / 50 Hz

Täydelliseen QC-järjestelmään sisältyy: 
• Power Hone
• pikavaihto-työkalunpidin 
• hiomakiekkojen pikavaihtoadapateri 
• 260- ja 600-timanttihiomakiekot 
• keramiikkakiekko  
• ½ mikronin timanttisuihke 
• hiomakiekkoteline

Power Hone Basic 
#001-543B
230 V

Riittääkö sinulle yksinkertainen hioma-asema? Myös käyttäjät, jotka 
mieluiten hiovat käsin, väsyvät vähemmän ja tarvitsevat vähemmän 
aikaa kuin käytettäessä perinteistä hiomakiveä tai hiomakiekkoa.

Power Hone Basic sisältää seuraavat: 
• Power Hone
• hiomakiekkojen pikavaihtoadapateri 
• hiomakiekko, karkeus 600

Power Hone -teroitusjärjestelmä teroittaa stik-

kelisi ja työkalusi nopeasti ja ilman lämmön-

muodostusta. Tuloksena on moitteeton työka-

lun terä, joka parantaa työsi laatua 

entisestään. Aloittelijat oppivat siistin teroitta-

misen muutamassa minuutissa helppokäyttöis-

ten työkalupitimien ansiosta, ammattimaiset 

käyttäjät säästävät uskomattoman paljon aikaa 

töiden sujuessa hämmästyttävän nopeasti.

Nämä hitaasti pyörivät timanttikiekot teroit-

tavat täydellisesti karkaistusta teräksestä, 

pikateräksestä (HSS) sekä kovametallista 

 valmistetut työkalut. Raskaan teräsvaip-

pansa, kestokäyntimoottorinsa ja kaksoislaa-

keroitujen karojensa ansiosta GRS Power 

Hone on teroitusjärjestelmä, johon voit luottaa 

vuosikausia.
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KAKSIKULMAINEN TYÖKALUN 
PIDIN

Etupuolella on pidike, joka pitää stikkelit ja muut 
työkalut tukevasti ja tarkalleen määrätyssä asen-
nossa. Kahden asteenvalintakiekon avulla voidaan 
säätää nopeasti korkeus- ja kääntökulmaa. Pystys-
uora kiinnitystanko ja siihen kuuluva pidike on val-
mistettu tarkkuushiotusta jaloteräksestä.

Pystysuoran kiinnitystangon kanssa
#003-570

Vain työkalunpidin
#003-571

Pystysuora kiinnitystanko
#003-502

Käytettäväksi GRS-työkalunpitimien kanssa.

PIKAVAIHTO-
TYÖKALUNPIDIN 
QC

Aseta stikkeli tai muut työkalut 
QC-yhteensopivaan kiinnitysauk-
koon ja teroita tämän jälkeen. 
Pitimessä on kaksi astevalinta-
kiekkoa sekä lisäksi ainutlaatui-
nen, aikaa säästävä lukitusjärjes-
telmä.

Pystysuoran kiinniketangon 
kanssa 
#003-580

Vain työkalunpidin
#003-581

STANDARD-TYÖKALUNPIDIN

Teroita stikkelit ja muut työkalut tarkasti asettamalla 
tarkka kulma kulmanvalintakiekolla. Säästää aikaa ja 
mahdollistaa mitä siisteimmän ja hienoimman terotuk-
sen. Pitää stikkelit ja muut työkalut, kahvan kanssa tai 
ilman, tukevasti paikoillaan.

Pystysuoran kiinniketangon kanssa
#003-100

QC-työkalunpitimen sovitinpakkaus
#003-706

Säästä vielä enemmän aikaa työkalujen teroituksessa. 
Tämä sovitinpakkaus on tarkoitettu kaksikulmaiselle 
GRS-työkalunpitimelle, ja sen avulla voidaan kiinnittää 
QC-työkalunpitimeen asennetut työkalut ja stikkelit. 
Pakkaus sisältää kaksi pidintä, jotka pitävät QC-työka-
lunpitimet paikoillaan kiinnitystappien avulla. Pitimet 
on suunniteltu pysty- tai vaakasuoria asentoja varten.

Valurautahiomakiekko
#002-412

GRS valurautahiomakiekon avulla 
saat erittäin hienon ja kiiltävän 
hiomatuloksen, erityisesti kovame-
tallisten työkalujen kohdalla. Laa-
dukkaasta valuraudasta valmistettu 

tarkkuushiottu kiekko tarjoaa työkalujen hiontaan 
etuja, joita edes uusimmat hightech-hiontamateriaalit 
eivät pysty tarjoamaan. Kiekon molemmat puolet ovat 
samanlaiset, mistä johtuen yksi kiekko tarjoaa kahden 
kiekon eliniän. Työkaluterästä, pikaterästä (HSS) tai kar-
kaistua hiiliterästä varten suosittelemme GRS-keramiik-
kakiekkoa #002-415. Suosittelemme 1 mikronin timantti-
suihketta (#002-754-NF).

Keramiikkahiomakiekko 150 mm
#002-415

Työkalujen pinnan peilinsileäksi kiil-
lottamiseksi. Tähän tarvitaan myös 
timanttisuihketta. Suosittelemme ½ 
mikronia (#002-753-NF).

Hiomakiekkoaihiot
125 mm #002-129 
150 mm #002-537

Näiden alumiinisten tarkkuushioma-
kiekko-aihioiden avulla voidaan val-
mistaa erityisiä hioma- tai kiillotus-
laikkoja kiinnittämällä niiden päälle 
hiomapaperia, nahkaa ja vastaavia 
materiaaleja. 

Hiomakiekkoteline
#001-694 

Tämä kätevä teline suojaa 
hiomakiekkojasi ja pitää ne jär-
jestyksessä. Teräsrakenne. Toimi-
tukseen sisältyy vain teline, eivät 
hiomakiekot.

TIMANTTIHIOMAKIEKOT 
125 MM

Timanttihiomakiekot kestävät vuosia, pysyvät sileinä 
ja tarjoavat näin maksimaalisen tarkkuuden. GRS 
Power Hone -järjestelmän avulla saavutat kaikenlai-
set hiomatulokset karkeasta peilisileään ilman läm-
mönmuodostusta. Jos tilaat täydellisen Power Hone 
-järjestelmän ja valitset lisäksi myös joitakin yksittäi-
siä timanttikiekkoja, tarkasta ensin, mitkä hiomakie-
kot sisältyvät järjestelmän toimitukseen.

”Gator”, karkeus 180
#011-194 

Karkea, karkeus 260
#002-138

Keskikarkea, karkeus 600
#002-055

Hieno, karkeus 1200
#002-139

Tällä pitimellä voidaan valmistaa 
ainoastaan 120°:n tai 105°:n 
 stikkeleitä.
Monilla vielä harjaantumattomilla kaiver-
tajilla on vaikeuksia saavuttaa jatkuvasti 
tarkat teroitustulokset.
Ammattilaiset haluavat säästää teroittami-
seen kuluvaa aikaa voidakseen omistautua 
enemmän luovuudelleen työpöydän 
ääressä.
EasyGraver-työkalunpidin perustuu sellai-
siin vakiogeometrioihin, joita sadat kaiver-
rustaiteilijat ja korujen valmistajat ympäri 
maailman ovat käyttäneet jo vuosia 

TIMANTTISUIHKE

Käytetään yhdessä keramiikkakie-
kon tai muiden pintojen kanssa. 
Suihkepulloissa on n. 60 ml 
timanttisuihketta.

¼ mikronia (erittäin hieno)
#002-752-NF

½ mikronia (hieno)
#002-753-NF

1 mikroni (keskikarkea)
#002-754-NF

3 mikronia (karkea)
#002-755-NF

TIMANTTIHIOMAKIEKOT

Näillä timanttihiomakiekoilla voidaan hienotyöstää 
kovametalli- ja HSS-stikkeleitä. Näiden hiomakiek-
kojen varren halkaisija on 2,35 mm, ja ne voidaan 
kiinnittää ongelmitta mikromoottoriin tai riippu-
moottoriin, jossa on joustava akseli. Hiomakiekko 
25 × 2,5 mm.

Keltainen hiomakiekko, hieno
#023-120
Maksimikierrosluku: 5 000 kierr./min

Sininen hiomakiekko, keskikarkea
#023-123
Maksimikierrosluku: 20 000 kierr./min

Harmaa hiomakiekko, karkea
#023-122
Maksimikierrosluku: 5 000 kierr./min

Hiomakiekkojen pikavaihto-
adapteri Original Power Hone 
-järjestelmään
#001-838

Tämä adapteri korvaa Original Power Hone -järjestel-
män vakiomallisen hiomakiekkonapin (vanha malli) – 
nopeaan ja yksinkertaiseen hiomakiekon vaihtoon.

havaintojemme mukaan.
Huomaa, että pystysuora pitotanko 
(#003-502) EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN ja 
on tilattava erikseen.
Tangon asennot #1 ja #2 on tarkoitettu 
stikkelin kannan oikaisemiseen tai muotoi-
lemiseen 120 asteen V-kärkeä varten.
Sivuasentoja #3 ja #4 käytetään tämän 
jälkeen samansuuntaisen takahionnan 
teroittamiseen.
Takahiontojen teroittamisen jälkeen käyt-
täjä voi teroittaa terävän kulman tangon 
keskiasennossa ja mukauttaa takahionnan 
pituutta vaivattomasti.

EasyGraver-työkalunpidin
Malli 120 astetta #003-700
Malli 105 astetta #003-701

Tekijä: ammattikaivertaja/taiteilija 
Marty Rabeno.
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Stikkelit ja varusteet
Tarjoamme laajan vali-

koiman vakiostikkeleitä 

ja sen lisäksi myös sati-

nointikaivertimia, rae-

punsseleita, jyrsimiä 

yms. QC-säilytysjärjes-

telmällä saat työkalusi 

järjestykseen ja QC-työ-

kalunpitimellä vaihdet-

tua työkalut nopeasti ja 

ongelmitta.

Metallilaadut
Miten pikatyöstöteräs, kova-

metalli, C-Max, GlenSteel ja 

muut stikkeleissä käytetyt 

materiaalit eroavat toisistaan? 

Yksityiskohtaiset tiedot ovat 

helposti turhan teknisiä, mutta 

tärkeintä stikkelimateriaalin 

valinnassa on kuitenkin, miten 

se käyttäytyy suhteessa työstet-

tävään materiaaliin.

Nykypäivän terässeokset, jalo-

teräkset ja jopa titaani ovat 

haaste nykyisille kaivertajille 

ja jalokivien istuttajille. Stikke-

limateriaalin täytyy olla tar-

peeksi kovaa, jotta sillä pystyy 

työstämään, mutta ei niin 

kovaa, että se murtuu helposti.

Tasakaiverrin
Tasakaivertimia suosivat monet taiteilijat, jotka tekevät Wes-
tern-tyylisiä tai tekstikaiverruksia. Kapeammat tasakaivertimet 
sopivat ihanteellisesti tekstien kaiverrukseen, kun taas leveäm-
piä käytetään usein suuriin Bright-Cut-kaiverruksiin.

Oikean stikkelin valinta
Jos olet epävarma siitä, mitä tarvitset, lue suosituk-
semme stikkeleiden käytöstä.

Stikkeli V-kärjellä
V-kärjelliset stikkelit sopivat hyvin peruskaiverruksiin, ja niitä on 
saatavana 60, 75, 90, 105 ja 120 asteen kulmilla.

Terävä kaiverrin
Terävä kaiverrin oli ennen vakiokaiverrin, ja sitä käytetään 
kapean profiilinsa vuoksi pääasiassa korujen kaiverruksiin ja 
jalokivien istutukseen.

Pyörökaiverrin
Pyörökaivertimia käytetään usein erikoiskaiverruksissa, kuten 
veistotaidekaiverruksissa ja joissain kirjasintyyleissä.

Teräkaiverrin
Teräkaiverrin on sirompi versio V-kärjestä ja tuottaa erittäin 
kapean leikkauksen. Tämä stikkeli ei ole niin monipuolinen kuin 
V-kärki, mutta sitä voidaan käyttää monissa vastaavissa käyttö-
kohteissa.

Satinointikaiverrin
Satinointikaiverrin säästää aikaa, kun täytyy kaivertaa useita 
samansuuntaisia viivoja. Sitä käytetään pääasiassa Western 
Shading kaiverruksiin mutta myös taustojen poistoon ja 
 tekstuuritöihin.

C-Max: Tämän erityisen kovametalliseoksen ansiosta optimaali-
sesti teroitetulla stikkelillä on mahdollista saada kaikkiin metalleihin 
täydellinen, vertaansa vailla oleva peilikirkas pinta. Sillä voidaan 
työstää vaivatta myös kovia metalleja (terästä, titaania yms.). Kova-
metalli on erittäin kovaa ja kestävää mutta myös murenevaa. Hiomi-
seen tarvitaan timanttikiekko (katso sivu 27), joka on yhteensopiva 
stikkeleiden hiontajärjestelmän Power Hone (katso sivu 24) kanssa. 
Stikkelit voidaan lisäksi kiillottaa voimakkaasti kiiltäviksi timantti-
kiillottimella (katso sivu 27).

GlenSteel: erityinen suurnopeusteräs (HSS), lujempi ja kestä-
vämpi kuin tavanomaiset HSS-seokset. Koska tämä seos on vähem-
män murenevaa kuin kovametalli, sitä voidaan käyttää vaihtoehtona 
C-Maxille tai täydentämään sitä. GlenSteelillä jalometalleihin ja 
useimpiin koviin metalleihin (teräkseen) on mahdollista saada voi-
makas kiilto.

HSS: perinteinen suurnopeusteräs. Tätä terästä käytetään kai-
kissa sellaisissa töissä, joissa ei ole eritysvaatimuksia kiillon tai 
kovuuden suhteen. HSS-stikkeleitä on käytetty luotettavasti vuosien 
ajan monilla aloilla.

Tekijä: veitsentekijä, kaivertaja ja 
GRS-koulutuskeskuksen opettaja 
Rick Eaton.
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C-MAX STEP -AIHIOT, PYÖREÄ

Nämä GRS:n uudet C-Max-kovametalliaihiot tehostavat tasapainoisesti porrastettujen kär-
kiensä ansiosta kivenistuttajien ja kaivertajien työtä. Kivenistuttajilla kuluu vähemmän 
aikaa metallin poistamiseen kivien välistä ja ympäriltä Pavé- ja muissa istutustekniikoissa. 
Kaivertajat voivat valmistaa hienoja stikkeleitä ilman, että täytyisi aloittaa tarpeisiin nähden 
aivan liian isosta aihiosta. 
2,35 mm varrella varustettuja C-Max-kovametallistikkeleitä on saatavana 0,8 – 2,2 mm 
halkaisijalla 0,2 mm välein.
Saatavana on myös neulanterävä kärki, ihanteellinen pistegrafiikkaan ja pistekaiverrukseen 
(stippling).

Neulankärki, pyöreä #022-791

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 0,8 mm kärki 12 mm #022-782

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 1,0 mm kärki 12 mm #022-783

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 1,2 mm kärki 12 mm #022-784

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 1,4 mm kärki 15 mm #022-785

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 1,6 mm kärki 15 mm #022-786

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 1,8 mm kärki 15 mm #022-787

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 2,0 mm kärki 15 mm #022-788

Kaiverrinaihio, pyöreä Ø 2,2 mm kärki 15 mm #022-789

Kaikki 9 työkalua ja aihio #022-393 sarjassa.
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-853, ks. sivu 39.

#022-854

#2 Ø 0,2 mm #022-680

#4 Ø 0,4 mm #022-681

#6 Ø 0,6 mm #022-682

#8 Ø 0,8 mm #022-683

#10 Ø 1,0 mm #022-684

#12 Ø 1,2 mm #022-685

#14 Ø 1,4 mm #022-686

 90° #022-667

105° #022-668

120° #022-669

30° kärki #022-792

45° kärki #022-793

60° kärki #022-794

75° kärki #022-795

90° kärki #022-796

105° kärki #022-797

120° kärki #022-798

Vuosia kestäneen kehittämistyön 

tuloksena olemme onnistuneet luo-

maan käsikaiverrus- ja kivien istutus-

töitä varten wolframikarbidi-stikkelin, 

jonka koostumus on juuri oikeanlainen 

sekoitus kovuutta ja kuormitetta-

vuutta. C-Maxin metallurginen tasa-

paino on parempi kuin minkään muun 

kovametallin. Tähän asti on kaiverta-

jien ja kivien istuttajien täytynyt 

tyytyä stikkeleihin, jotka joko murtui-

vat helposti tai joissa ei ollut teräviä 

leikkuureunoja. C-Max-kovametallin 

ansiosta nämä haittapuolet ovat histo-

riaa. Kokeile näitä työkaluja. Tulet 

saavuttamaan parempia tuloksia huo-

mattavasti lyhyemmässä ajassa.

C-Max-kovametallikaiverrin

C-MAX-AIHIOT

Hio stikkelit ja työkalut tarpeittesi mukaan.

 
Neliömäinen, 2 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-803, ks. sivu 39.

#022-612

 
Neliömäinen, 2,38 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-803, ks. sivu 39.

#022-610

 
Pyöreä, 3,17 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, ks. sivu 39.

#022-611

 
Pyöreä, 2,35 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-853, ks. sivu 39.

#022-393

 Pyöreä, 1,8 mm #022-622

Pyöreä, 1,8 mm, 10 kpl pakkaus
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-852, ks. sivu 39.

#022-780

C-MAX 
KIILAKAIVERRIN

C-Max-kiilakaivertimissa on pyöristetty yläreuna. 
Perinteisten teräkaivertimien ja V-kärkisten kaiverti-
mien tavoin niitä on saatavana eri kulmilla äärim-
mäisen kapeasta 30° kulmasta todella laajaan 
120° kulmaan saakka. 

C-MAX PYÖREÄ 
 KAIVERRIN

Tämän C-Max-kaivertimen kulmittai-
set sivupinnat suippenevat pyöreäksi 
stikkelin alapinnaksi.

C-MAX-TASAKAIVERRIN, 
 RINNAKKAINEN

Tässä C-Max-kaivertimessa on rinnakkaiset sivupin-
nat ja tasainen kaivertimen alapinta.

C-MAX-TASAKAIVERRIN, 
 KARTIOMAINEN

Tämän C-Max-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat 
suippenevat tasaiseksi kaivertimen alapinnaksi.

#6 Breite 0,6 mm #022-712

#8 Breite 0,8 mm #022-713

#10 Breite 1,0 mm #022-714

#12 Breite 1,2 mm #022-715

#14 Breite 1,4 mm #022-716

#16 Breite 1,6 mm #022-717

#18 Breite 1,8 mm #022-718

#20 Breite 2,0 mm #022-719

C-MAX-
FASETTIKAIVERRIN, 
RINNAKKAINEN

Tässä laajakulmaisessa fasettikaiverti-
messa on tarkkuushiotut rinnakkaiset 
sivut ja pyöristetty yläreuna, ja se tar-
joaa tarkan, esimuotoillun leikkaus-
kulman. Saatavana erilaisilla kulmilla.

C-MAX-
KÄSIKAIVERRIN

Tämä GRS-kaiverrin on wolframikarbidista valmis-
tettu erikoiskaiverrin käsinkaiverrusta, erityisesti 
syväpainomenetelmää, varten. Käytetty GRS C-Max 
-materiaali takaa, että kaivertimen reunat pysyvät 
terävinä uskomattoman kauan. Näitä erittäin kovasta 
wolframikarbidista valmistettuja stikkeleitä voidaan 
hioa ainoastaan timanttikiekolla. Kaiverrin koostuu 
pyöreästä aihiosta, sen halkaisija on n. 3,17 mm ja 
pituus n. 75 mm.

Käsikaiverrinsarja C-Max
#044-504
Sisältö: 1 C-Max-käsikaiverrin, 1 käsikahva ja 
1 kuusioavain.

C-Max-käsikaivertimet, yksittäiset
#022-620

#2 0,2 mm × 15° #022-723

#4 0,4 mm × 15° #022-724

#6 0,6 mm × 10° #022-725

#8 0,8 mm × 10° #022-726

#10 1,0 mm × 10° #022-727

#12 1,2 mm × 10° #022-728

#14 1,4 mm × 10° #022-729

#16 1,6 mm × 10° #022-730

#18 1,8 mm × 10° #022-731

#20 2,0 mm × 10° #022-732

V-kärki 60° #022-615

V-kärki 75° #022-616

V-kärki 90° #022-617

V-kärki 105° #022-618

V-kärki 120° #022-619

C-MAX V-KÄRJET

Esimuotoilluilla stikkeleillä säästät aikaa kaivertimien 
teroituksessa.

#0 terävä #022-625

#1 terävä #022-626

#2 terävä #022-627

#3 terävä #022-628

#4 terävä #022-629

#5 terävä #022-630

C-MAX TERÄVÄ KAIVERRIN

Tämän C-Max-stikkelin kulmittaiset sivupinnat suippene-
vat teräväksi kaivertimien alapinnaksi.
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GLENSTEEL TERÄVÄ 
 KAIVERRIN

Tämän GlenSteel-kaivertimen kulmittaiset sivu-
pinnat suippenevat teräväksi stikkelin alapin-
naksi.

GlenSteel

GLENSTEEL-AIHIOT

GLENSTEEL STEP -AIHIO, PYÖREÄ

Nämä uudet pyöreät Step-aihiot ovat Glensteeliä, GRS:n erityistä pikaterästä (HSS), ja muodoltaan 
samanlaisia kuin C-Max Step -aihiot. Tasapainoisesti porrastettujen kärkiensä ansiosta ne tehosta-
vat kivenistuttajien ja kaivertajien työtä. Kivenistuttajilla kuluu vähemmän aikaa metallin poista-
miseen kivien välistä ja ympäriltä Pavé- ja muissa istutustekniikoissa. Kaivertajat voivat valmistaa 
hienoja stikkeleitä ilman, että täytyisi aloittaa tarpeisiin nähden aivan liian isosta aihiosta. 
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-853, ks. sivu 39.
      Varren halkaisija: 2.35 mm

 kärjen Ø 1,8 mm

 kokonaispituus: 50,8 mm

 työosan pituus: 17,78 mm

GLENSTEEL PYÖREÄ KAIVERRIN

Tämän GlenSteel-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat suippenevat 
 pyöreäksi kaivertimen alapinnaksi.

#2 Ø 0,2 mm #024-228

#4 Ø 0,4 mm #024-229

#6 Ø 0,6 mm #024-230

#8 Ø 0,8 mm #024-231

#10 Ø 1,0 mm #024-232

#12 Ø 1,2 mm #024-233

#14 Ø 1,4 mm #024-234

QC-työkalunpitimen 
löydät sivulta 39.

GlenSteel on GRS:n erityinen, 

äärimmäisen hyvän murtumis- ja 

lohkeamislujuuden omaava suurno-

peusteräs (HSS), joka soveltuu erin-

omaisesti ohuissa ja hienoissa työ-

kaluissa käytettäväksi. Stikkeleiden 

murtumat, jotka saattavat vaurioit-

taa työtäsi, saadaan näin minimoi-

tua. GlenSteel ei sisällä kobolttia, 

niin että käyttäjä ei altistu koboltti-

pölylle näitä stikkeleitä teroittaes-

saan. GlenSteel-kaivertimet ovat 

erinomainen valinta niin harrasteli-

jakaivertajille kuin ammattilaisille-

kin tilanteissa, joissa tarvitaan kes-

täviä stikkeleitä.

GLENSTEEL-KAIVERRIN 
V-KÄRJILLÄ

Näissä stikkeleissä on nelikulmainen kahva (2,4 mm) ja 
ne ovat saatavana 60, 75, 105 ja 120 asteen tark-
kuus-V-kärjillä.

Kaiverrin V-kärjellä 60° #022-590

Kaiverrin V-kärjellä 75° #022-591

Kaiverrin V-kärjellä 105° #022-592

Kaiverrin V-kärjellä 120° #022-593

Aihio Mitat: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-120

Rhombus Mitat: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-115

Litteä Mitat: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-116

Pyöreä, 
3,17 mm

Pituus: 63,5 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-873, ks. sivu 39.

#022-585

Pyöreä, 
2,35 mm

Pituus: 50,8 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-853, ks. sivu 39.

#022-586

Yksittäinen kaiverrin #022-779

10 kpl pakkaus #022-781

#0 terävä #024-220

#1 terävä #024-221

#2 terävä #024-222

#3 terävä #024-223

#4 terävä #024-224

#5 terävä #024-225

#6 leveys 0,6 mm #024-237

#8 leveys 0,8 mm #024-238

#10 leveys 1,0 mm #024-239

#12 leveys 1,2 mm #024-240

#14 leveys 1,4 mm #024-241

#16 leveys 1,6 mm #024-242

#18 leveys 1,8 mm #024-243

#20 leveys 2,0 mm #024-244

GLENSTEEL-TASAKAIVERRIN, RINNAKKAINEN

Tässä GlenSteel-kaivertimessa on rinnakkaiset sivupinnat ja tasainen 
kaivertimen alapinta.

GLENSTEEL KIILAKAIVERRIN

GlenSteel-kiilastikkeleissä on pyöristetty yläreuna. Perinteisten 
 teräkaivertimien ja V-kärkisten kaivertimien tavoin niitä on saatavana 
eri  kulmilla äärimmäisen kapeasta 30° kulmasta todella laajaan 
120° kulmaan saakka. 

 30° kärki #024-259

 45° kärki #024-260

 60° kärki #024-261

 75° kärki #024-262

 90° kärki #024-263

105° kärki #024-264

 120° kärki #024-265

GLENSTEEL-FASETTIKAIVERRIN, 
RINNAKKAINEN

Tässä laajakulmaisessa fasettikaivertimessa on tarkkuushiotut rinnak-
kaiset sivut ja pyöristetty yläreuna, ja se tarjoaa tarkan, esimuotoillun 
leikkauskulman. Saatavana erilaisilla kulmilla.

 90° kärki #024-267

105° kärki #024-268

120° kärki #024-269

GLENSTEEL-TASAKAIVERRIN, KARTIOMAINEN

Tämän GlenSteel-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat suippenevat 
 tasaiseksi kaivertimen alapinnaksi.

#2 leveys 0,2 mm #024-247

#4 leveys 0,4 mm #024-248

#6 leveys 0,6 mm #024-249

#8 leveys 0,8 mm #024-250

#10 leveys 1,0 mm #024-251

#12 leveys 1,2 mm #024-252

#14 Breite 1,4 mm #024-253

#16 leveys 1,6 mm #024-254

#18 leveys 1,8 mm  #024-255

#20 leveys 2,0 mm #024-256
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VAKIOKAIVERTIMET (NTG) GRS, 
TERÄ, HSS

VAKIOKAIVERTIMET (NTG) GRS, 
TERÄVÄ, HSS

EUR USA mm tuotenumero

N-2 36 0,2 #022-636

N-4 37 0,4 #022-637

N-6 38 0,6 #022-638

N-8 39 0,8 #022-639

N-10 40 1,0 #022-640

N-12 41 1,2 #022-641

N-14 42 1,4 #022-642

N-16 43 1,6 #022-643

N-18 44 1,8 #022-644

N-20 45 2,0 #022-645

N-22 46 2,2 #022-646

N-24 47 2,4 #022-647

N-26 48 2,6 #022-648

N-28 49 2,8 #022-649

EUR USA mm tuotenumero

N-2 50 0,2 #022-650

N-4 51 0,4 #022-651

N-6 52 0,6 #022-652

N-8 53 0,8 #022-653

N-10 54 1,0 #022-654

N-12 55 1,2 #022-655

N-14 56 1,4 #022-656

N-16 57 1,6 #022-657

N-18 58 1,8 #022-658

N-20 59 2,0 #022-659

N-22 60 2,2 #022-660

N-24 61 2,4 #022-661

N-26 62 2,6 #022-662

N-28 63 2,8 #022-663

EUR USA mm tuotenumero

N-5/0 5/0 1,16 #022-596

N-4/0 4/0 1,24 #022-597

N-3/0 3/0 1,35 #022-598

N-2/0 2/0 1,45 #022-599

N-0 0 1,58 #022-600

N-1 1 1,78 #022-601

N-2 2 1,94 #022-602

N-3 3 2,16 #022-603

N-4 4 2,54 #022-604

N-5 5 2,74 #022-605

N-6 6 2,94 #022-606

N-7 7 3,14 #022-607

N-8 8 3,36 #022-608

EUR USA mm tuotenumero

#N-18 K-0 1,8 #022-670

#N-20 K-1 2,0 #022-671

#N-22 K-2 2,2 #022-672

#N-24 K-3 2,4 #022-673

#N-26 K-4 2,6 #022-674

#N-28 K-5 2,8 #022-675

#N-30 K-6 3,0 #022-676

#N-32 K-7 3,2 #022-677

EUR USA mm tuotenumero

5/0 QC-5/0 1,16 #022-396

4/0 QC-4/0 1,24 #022-397

3/0 QC-3/0 1,35 #022-398

2/0 QC-2/0 1,45 #022-399

0 QC-0 1,58 #022-400

1 QC-1 1,78 #022-401

2 QC-2 1,94 #022-402

3 QC-3 2,16 #022-403

4 QC-4 2,54 #022-404

5 QC-5 2,74 #022-405

6 QC-6 2,94 #022-406

7 QC-7 3,14 #022-407

8 QC-8 3,36 #022-408

EUR USA mm tuotenumero

18 QC-K0 1,8 #022-470

20 QC-K1 2,0 #022-471

22 QC-K2 2,2 #022-472

24 QC-K3 2,4 #022-473

26 QC-K4 2,6 #022-474

28 QC-K5 2,8 #022-475

30 QC-K6 3,0 #022-476

32 QC-K7 3,2 #022-477

Pikavaihtokaiverrin (QC) pikatyöterästä HSS QC-varrella 
työkalun nopeaksi vaihtamiseksi.

EUR USA mm tuotenumero

2 QC-36 0,2 #022-436

4 QC-37 0,4 #022-437

6 QC-38 0,6 #022-438

8 QC-39 0,8 #022-439

10 QC-40 1,0 #022-440

12 QC-41 1,2 #022-441

14 QC-42 1,4 #022-442

16 QC-43 1,6 #022-443

18 QC-44 1,8 #022-444

20 QC-45 2,0 #022-445

22 QC-46 2,2 #022-446

24 QC-47 2,4 #022-447

26 QC-48 2,6 #022-448

28 QC-49 2,8 #022-449

EUR USA mm tuotenumero

2 QC-50 0,2 #022-450

4 QC-51 0,4 #022-451

6 QC-52 0,6 #022-452

8 QC-53 0,8 #022-453

10 QC-54 1,0 #022-454

12 QC-55 1,2 #022-455

14 QC-56 1,4 #022-456

16 QC-57 1,6 #022-457

18 QC-58 1,8 #022-458

20 QC-59 2,0 #022-459

22 QC-60 2,2 #022-460

24 QC-61 2,4 #022-461

26 QC-62 2,6 #022-462

28 QC-63 2,8 #022-463

Pikavaihtokaiverrin (QC)Vakiokaivertimet (NTG)
Käyttämällä GRS-kai-

vertimissamme valmis-

tajan toimesta muotoil-

tuja kärkiä säästät 

aikaa, koska ensimmäi-

nen muotoilu jää pois.

VAKIOKAIVERTIMET (NTG) GRS, 
PYÖREÄ, HSS

VAKIOKAIVERTIMET (NTG) GRS, 
LITTEÄ, HSS

PIKAVAIHTOKAIVERRIN (QC) 
GRS, PYÖREÄ, HSS

PIKAVAIHTOKAIVERRIN (QC) 
GRS, LITTEÄ, HSS

PIKAVAIHTOKAIVERRIN (QC) 
GRS, TERÄ, HSS

PIKAVAIHTOKAIVERRIN (QC) 
GRS, TERÄVÄ, HSS

Vakiokaivertimet (NTG) pikatyöterästä HSS vakiovarrella.

Alexander Sidorov käyttää GRS 
GraverMach AT järjestelmää 
valmistaessaan henkeäsalpaavia 
luomuksiaan.

Tekijä: ammattikaivertaja/taiteilija 
ja GRS-koulutuskeskuksen opettaja 
Jeremiah Watt.
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KAIVERRINSARJAT QC 

Nämä kaiverrinsarjat ovat tarkkaan valikoituja kokoonpa-
noja kivien istuttajien ja kaivertajien tarpeisiin.

Kiven istuttajan sarja GRS #022-580
Terävä: 2/0, 0, 1
Litteä: 37, 40, 42
Pyöreä: 50, 51, 52, 53
Terä: K1, K2

Kaivertajan sarja GRS #022-581
Terävä: 2/0, 1, 3
Litteä: 37, 38, 39, 40, 42
Pyöreä: 51, 52
Terä: K1, K2

32-8 #022-358

30-10 #022-359

28-10 #022-360

24-10 #011-026

20-10 #002-695

TAIVUTETTU 
 SATINOINTIKAIVERRIN

SUORA 
SATINOINTIKAIVERRIN

28-10 #022-374

24-10 #002-699

20-10 #002-698

18-10 Satinointikaiverrin
 18 jaettuna 2:lla = 9

 10 terää etäisyydellä 
 0.009” (0,23 mm)

14-6 Satinointikaiverrin
 14 jaettuna 2:lla = 7

  6 terää etäisyydellä 
 0.007” (0,18 mm)

Yksinkertainen 

tapa valmis-

tella kivien 

istuttamista tai 

esikaivertaa 

haluamiasi 

muotoja.

GRS X-7 -kaiverrinaihio
#022-350

Tämä suurnopeusteräs on äärettömän kovaa (lähes kuin 
Rockwell C70) ja erittäin kulutusta kestävää. Sen käyttö-
kohteita ovat mm. hienovarjostukset ja kaiverrukset 
bulino- ja setelitekniikkaa käyttäen.
      Mitat: 2,35 × 2,35 × 63,5 mm

Millegriffes-työkalusarja
#022-333

Nämä Millegriffes-raerissat tuottavat tasaisen rivin koris-
teellisia rakeita koruusi. Sarjaan kuuluu kuusi Millegrif-
fes-työkalua: 5, 7, 8, 9, 10 ja 12. Jokainen työkalu toimii 
vaivatta GRS-käsikappaleen kanssa tai kädellä paina-
malla.

Raepunsselisarja
#002-812

Karkaistu raepunsseli, jossa on 
täsmällisesti muotoillut koverat 
kärjet rakeiden muotoilemiseksi 
kivien istuttamisen tai kaivertami-
sen yhteydessä. Sarjaan kuuluu 
12 raepunsselia. Koot: 2, 4 ja 
6–16. Mukaan lukien kahva. Työ-
kalu #16 tuottaa 1 mm:n rakeen 
tai pisteen. Työkalujen koot kas-
vavat aina 0,05 mm:llä.

Korukivien klassisessa istutuksessa 
käytetään perinteisesti myös 
raepunsseleita. Buschin uusilla 
raepunsseleilla toteat, että se voi 
sujua vielä paremmin. Huomaa 
työosan optimaalisesti muotoiltu 
äärimmäisen kiiltävä pää ja kauniisti 
muotoiltu reuna. Ja jos täytyy olla 
lähempänä tapahtumien 
polttopistettä, voit helposti lyhentää 
vartta taitoskohdasta. Helposti 
luettavasta lasertekstistä näkyy 
raepunsselin koko.
      Varren halkaisija: 2,6 mm

 Kokonaispituus: 60 mm

 Pituus lyhennettynä: 50 mm

Koko tuotenumero
00 #601-813-00B

01 #601-813-01B

02 #601-813-02B

03 #601-813-03B

04 #601-813-04B

05 #601-813-05B

06 #601-813-06B

07 #601-813-07B

08 #601-813-08B

09 #601-813-09B

10 #601-813-10B

11 #601-813-11B

12 #601-813-12B

Raetyökalut
RAERAUTA 2.0

Timanttipistepuikko 
istuttajan vasaraan
#002-956

Timanttipistepuikko kirkkaan, kimal-
tavan rakenteen luomiseksi koruihin, 
tätä kutsutaan usein myös nimellä 
”Laser Finish”. Teräsvarsi, jossa kierre 
istuttajan vasaraa varten.

Timanttipistepuikko
#002-123

Teräsvarsi ja kartiokärjeksi hierretty 
luon nontimantti. Lasin ja kristallin 
pistekaiver tamiseen, korujen tekstit-
tämiseen ja vastaaviin sovelluksiin.

KAIVERTIMET SORMUKSEN 
 SISÄKAIVERRUKSEEN

Erityisesti sormuksen sisäpuolen kaiverruksia varten.

Taivutettu kaiverrin sormuksen 
sisäkaiverrrukseen
#022-819

Kaksi kertaa taivutettu kaiverrin sormuksen 
 sisäkaiverrrukseen
#022-820

S-mallinen kaiverrin sormuksen 
sisäkaiverrrukseen
#022-818

Satinointi- ja fasettikaiverrin
Varjostuksiin 

ja moneen 

muuhun.

HSS-FASETTI-
KAIVERRIN

Pikatyöstöterästä (HSS).

#1 fasettikaiverrin (pieni)
#002-702

#2 fasettikaiverrinta (suurta)
#002-703

18-10 #002-122

16-6 #002-694

14-6 #002-693

12-8 #022-812

 8-6 #022-249

18-10 #001-389

16-6 #002-697

14-6 #002-035

Mitä käytetyt luvut merkitsevät? 

Ensimmäinen luku jaettuna kahdella ilmaisee terien välisen etäisyyden. Toinen 

luku ilmaisee kaivertimen hampaiden lukumäärän. Katso alla oleva esimerkki.
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KIVENNOSTIMET

Ihanteelliset pienten jalokivien ja muiden esineiden 
poimimiseen ja äärimmäisen tarkkaan 
sijoittamiseen. Kärkeä on saatavana kolmena eri 
versiona. Jos kärjen pito heikkenee, voit poistaa 
tarttuneen pölyn ja öljyjäämät teipillä.

Kärki hieno, punainen
#604-010

Kärki keskikarkea, sininen
#604-012

Kärki karkea, vihreä
#604-014

KÄRJET KARKAISTUA TERÄSTÄ

Näitä karkaistuja teräskärkiä käytetään mittatilaustyönä 
valmistettujen työkalujen nopeaan valmistukseen. Ne 
voidaan hioa vaivattomasti pistepuikoiksi, siselöintityöka-
luiksi, piirtopuikoiksi ja moneksi muuksi. Kaikki kärjet 
ovat karkaistuja ja niitä myydään edullisissa kuuden kap-
paleen pakkauksissa.

Lyhyt, ohut – 6 kpl -pakkaus
#002-031

     Halkaisija: 1,8 mm

 Pituus: 38 mm

Lyhyt, paksu – 6 kpl -pakkaus
#001-624

     Halkaisija: 3,1 mm

 Pituus: 38 mm

Pitkä, paksu – 6 kpl -pakkaus
#002-118

     Halkaisija: 3,3 mm

 Pituus: 76 mm

Kiillotusterä
#022-346

Tätä massiivisesta wolframikarbidista valmistettua 
erikoistyökalua käytetään kiillottamiseen, ylihiontaan 
tai kivien istutukseen hiertämällä.
      Mitat: 2,38 × 2,38 × 48,2 mm

Piikkipuikot ja kärjet 
Pistekaivertamiseen, 

tekstittämiseen jne.

Mikä on ”Quick Change (QC)”?

GRS kehittää jatkuvasti tuotteita, jotka on räätälöity vastaa-

maan asiakkaan tarpeisiin. GRS-pikavaihtojärjestelmän QC 

(Quick Change) avulla voit vaihtaa kaivertimet ja muut työka-

lut nopeasti ja vaivattomasti, ilman että niitä pitäisi kiristää 

uudelleen. Aseta työkalu yksinkertaisesti pikavaihtopitimeen 

ja käytä sitä jokaisen soveltuvan GRS-tuotteen kanssa.

QC- työkalun pitimet antavat taidekäsityöläiselle mahdolli-

suuden käyttää esim. kaiverrinta Maestro-käsikappaleessa ja 

vaihtaa tämän jälkeen nopeasti Magnumiin ilman, että se on 

irrotettava ensin käsin käsikappaleesta, asetettava tämän jäl-

keen jälleen paikalleen, kiristettävä ja lukittava. Lisäksi 

Maestrossa oleva kaiverrin voidaan vaihtaa ilman viiveitä toi-

seen QC-pitimellä varustettuun työkaluun. Power Honen (sivu 

26) työkalun pikavaihtopitimen avulla käyttäjä voi nopeasti 

vaihdella teroittamisen ja työskentelyn välillä käyttäessään 

QC-pidintä.

Varusteet kaivertimille
QC-Työkalunpitimet

QuickChange-työkalunpiti-

missä (QC) työkalut ovat aina 

käden ulottuvilla. QC-työkalun-

pitimet ovat yhteensopivia 

useimpien GRS-käsikappalei-

den kanssa ja säästävät aikaa, 

sillä ne voidaan kiinnittää 

nopeasti erilaisiin kahvoihin ja 

käsikappaleisiin. 

Vaimentimella varustettu 
 QC-työkalunpidin
#004-870

Voit muuttaa GRS-käsikappaleiden iskuvoimaa asettamalla yksinkertai-
sesti työkalun tai stikkelin tähän uuteen vaimentimella varustettuun 
QC-työkalunpitimeen. Koska QC-työkalunpitimen päähän on kiinnitetty 
erityinen muovisuojus, energia siirtyy pehmeämmin käsikappaleesta 
työkaluun ja näin iskusta tulee pehmeämpi.
Hienoja kaiverrustöitä ja varjostuksia on näin helpompi hallita, työkalu-
kuormitus ja käteen kohdistuva tärinä pienenevät. Ero on pieni, mutta 
tarkkuutta vaativien töiden yhteydessä kuitenkin selkeä apu. Vaimenti-
mella varustettu QC-työkalunpidin toimii ainoastaan GRS-käsikappalei-
den Monarch, 901 tai Magnum kanssa.
Jokaiseen pakkaukseen sisältyy kolme pidintä.

PERINTEINEN 
 QC-TYÖKALUNPIDIN

Hanki ylimääräinen pidin, jotta työkalusi olisi-
vat aina nopeasti käsillä. Sopii käytettäväksi 
kaikkien yhteensopivien GRS QC -pikavaihto-
työkalujen kanssa.

Yksittäinen pidin 
#004-803

3 kpl/pakkaus 
#004-804

10 kpl/pakkaus 
#004-806

1,8 MM:N 
 QC-TYÖKALUNPIDIN

Tämä GRS:n uusi QC-työkalunpidin sopii 
täydellisesti halkaisijaltaan 1,8 mm työkaluihin, 
kuten uuteen C-Max-aihioon 1,8 mm  (#022-622).

Yksittäinen pidin
#004-852

3 kpl/pakkaus
#004-871

10 kpl/pakkaus
#004-872

2,34 MM:N 
 QC-TYÖKALUNPIDIN

Yksittäinen pidin 
#004-853

3 kpl/pakkaus 
#004-854

10 kpl/pakkaus 
#004-855

QC-TYÖKALUNPIDIN 3,17 MM 
PYÖREÄLLE VARRELLE

Tämä uusi QC-työkalunpidin sopii täydellisesti 
työkaluille, joissa on 3,17 mm pyöreä varsi.

Yksittäinen pidin
#004-873

3 kpl/pakkaus
#004-874

10 kpl/pakkaus
#004-875

ERITYISEN PITKÄ 
 QC-TYÖKALUNPIDIN

Pidentää työkalua 12,7 mm:llä.

Yksittäinen pidin 
#004-856

3 kpl/pakkaus 
#004-857

10 kpl/pakkaus 
#004-858

C-DR  
   QC-TYÖKALUNPIDIN 

Keskiporauksella. Aihio itse erikoistyökaluihin 
mukauttamista varten.

Yksittäinen pidin 
#004-848

3 kpl/pakkaus 
#004-859

10 kpl/pakkaus 
#004-860

Kovametalliaihio 
 litteällä kärjellä
#022-351

Kovametallityökalu kiillotetulla, 
 tasoitetulla kärjellä.

Messinkitanko
#022-159

Tankoa voidaan käyttää sellaisena 
kuin se on tai se voidaan muuntaa 
yksilölliseksi työkaluksi.

Pyöreä punsseli, 
4 mm, istuttajan 
 vasaraan
#011-079

Sopii lähes jokaiseen istuttajan vasa-
raan. Voidaan käyttää myös yhdessä 
QC-työka lunpitimen kanssa.
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Thermo-Loc-kahvat
#004-800

GRS Thermo-Loc-kahvat tuntuvat samalta kuin puu, 
mutta ovat käytännössä särkymättömiä – ne kestä-
vät jopa vasaraniskuja ilman että niistä irtoaa sälöjä. 
Niiden paras ominaisuus on kuitenkin se, millä tavoin 
ne pitävät stikkeleitä, viiloja ja työkaluja: Jokaisen 
kahvan sisällä on muotoiltu GRS-Thermo-Loc kap-
pale, joka pehmenee lämmön vaikutuksesta. Kun 
Thermo-Loc on pehmennyt, aseta työkalu haluttuun 
asentoon. Kun Thermo-Loc on jäähtynyt huoneen-
lämpötilaan, työkalu on tiukasti kiinni ja käyttöval-
mis. Toimitukseen sisältyy neljä eriväristä Ther-
mo-Loc-kahvaa.

QC-käsikahva
#004-805

Patentoitu GRS QC -pikavaihtotekniikka tar-
joaa parhaan mahdollisen käyttömukavuu-
den ja säästää kallista aikaasi. Koska tässä 
tekniikassa ei vaadita avainta kaivertimen 
vaihtamiseksi, käyttäjä voi ottaa muutaman 
sekunnin kuluessa yhteensopivan GRS-käsi-
kappaleen ja jatkaa sen käyttämistä QC-käsi-
kahvassa. Sisältää 3 QC -työkalunpidintä.

QC-käsikahvasarja, 
eri pituuksia 
#004-934

GRS-käsinuppi
#004-000

Tämä äärimmäisen monipuolinen tarkkuuskäsinuppi 
on miellyttävän muotoinen ja kokoinen ja pitää mitä 
erilaisimmat työkalut, monet kaivertimet mukaan 
lukien, lujassa otteessa. Kaksileukainen istukka on 
valmistettu karkaistusta ja hiotusta teräksestä ja sen 
molemmissa leuoissa oleva V-ura takaa ehdottoman 
tukevan otteen.
      Pituus 51 mm

GRS:n pikavaihdettavaa työkalunpidinjärjestelmää 
laajennetaan jatkuvasti. Kun työkalu lyhenee käytön 
tai teroittamisen seurauksena, pidemmät varret mah-
dollistavat edelleen sen turvallisen käsittelyn ja 
ohjauksen ja pidentävät näin työkalun käyttöikää. 
Kahvat on valmistettu kierteitetystä teräksestä ja 
niissä on lähes särkymätön, lasikuituvahvistettu läm-
pömuovikädensija. Toimitukseen sisältyy safiirinsini-
nen akryylipidin, joka sopii GRS-työkalukaruselliin 
sekä kolme kahvaa, joiden pituudet ovat 50, 57 ja 
64 mm.

Pituussäädettävät kaivertimen 
kahvat 
#004-670

Näitä kahvoja käyttämällä kaivertaja tai kivien istut-
taja voi säätää kaivertimen pituutta voidakseen 
ohjata sitä paremmin ja kyetäkseen näin työskentele-
mään tarkemmin. Sinun ei tarvitse kuin vetää kah-
vasta haluttu kaivertimen pituus ja lukita se lukko-
ruuvilla. Toimitukseen sisältyy kolme laadukkaasta 
lentokonealumiinista valmistettua eriväristä kahvaa. 
Työkalut eivät sisälly toimitukseen.

GRS QC -siselöintityökalun pidin 
#044-220

Jokainen QC-kannalla varustettu työkalu voidaan kiinnittää tähän massiivi-
seen pitimeen vasara- ja siselöintitöitä varten.

GRS-siselöintivasarasarja
#011-472

GRS-siselöintivasarat valmistetaan huolellisesti 
karkaistusta, runsasseosteisesta työkaluteräk-
sestä. Lämpökäsittelyn jälkeen niiden päät 
saavat kylläisen, mustan oksidivärikerroksen. 
Tämän jälkeen jokainen pää kiillotetaan kau-
niisti käsin. Kovapuuvarret on valmistettu 
tarkkaan valikoidusta puusta, joka on ominai-
suuksiltaan ylivoimainen huonompilaatuisesta 
puusta valmistettuihin vasaroihin verrattuna. 
Optimaalisen tasapainon ja huolellisen käsi-
työn yhdistelmä tuo jokapäiväiseen työhösi 
tarvitsemasi tarkkuuden ja laadun. 

Sarjaan kuuluu yksi pyöreä ja yksi litteä 
vasara, molempien paino 46 g.
Voidaan toimittaa myös yksitellen.

Varusteet kaivertamiseen

GRS-siselöintivasara,
pyöreä
#011-471

QC-säilytysjärjestelmä
#011-219

QC-säilytysjärjestelmän avulla pidät työpisteesi siis-
tinä ja suojaat työkalujasi. Työkalujen värirenkaiden 
ja niihin värien puolesta sopivien työkalutelineiden 
ansiosta kaikki pysyy järjestyksessä ja löydät tarvit-
semasi työkalut nopeasti.
Yksittäiset työkalutelineet ovat sijoitettu sellaiseen 
kulmaan, että työkalut on helppo tunnistaa ja ottaa 
telineestä. Kahdestatoista työkalutelineestä koostuva 
järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden 120:n QC-työka-
lun (kymmenen telinettä kohden) tilaa säästävään ja 
selkeään säilytykseen. Sisältää pienen suurennusla-
sin, jonka avulla tunnistat työkalun helpommin. Työ-
kalut eivät sisälly toimitukseen.
QC-säilytysjärjestelmä (#011-219) ja QC-työkaluteli-
nesarja (#011-384) sisältävät kumpikin yhden työka-
lutelineen kussakin värissä.

QC-työkalutelinesarja 
#011-384

Käyttäjä voi säilyttää sarjan kahdes-
satoista työkalutelineessä jopa kym-
mentä työkalua väriä kohden. Jokai-
sessa telineessä on kymmenen 
värirengasta, jotka kiinnitetään 
QC-työkalunpitimen ylitse työkaluihin 
niiden merkitsemiseksi. Sisältää 
pienen suurennuslasin, jonka avulla 
tunnistat työkalun helpommin.
Työkalut ja karuselli eivät sisälly 
 sarjaan.

QC-työkaluteline
#011-336

Jokaiseen työkalutelineeseen voi 
 asettaa kymmenen työkalua 
 QC-pidikkeillä.

Yhdistelmätyökalukaruselli
#011-193

Ylempään telineeseen mahtuu kolmekymmentä 
vakiotyökalua ja kaiverrinta. Niiden joukossa on neljä 
irrotettavaa QC-työkalutelinettä, joihin jokaiseen 
mahtuu kymmenen QC-pidintä. Tähän pienikokoiseen 
karuselliin mahtuu jopa 70 työkalua.

Näkymä ylhäältä

Yksi tämän sarjan 12:sta värillisestä 
työkalutelineestä!

Käsikahvat
QC-kahva, pitkä, 
64 mm
#004-931

QC-kahva, keskipitkä 
57 mm 
#004-932

QC-kahva, lyhyt, 
51 mm 
#004-933

Siselöintivasarat
GRS-siselöintivasara,
litteä
#011-470

Yleiskäyttöinen 
 työkalunpidin
#002-704

Kiristyspihdit raerautojen, kalvimien 
yms. kiinnittämiseksi. Istukkaan mah-
tuvat varren halkaisijat 3,2 mm asti.
      Kokonaispituus: 83 mm

Tekijä: käsinkaivertaja/
taitelija ja GRS-koulutus-
keskuksen opettaja 
Rex Pedersen.
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Acrobat® Versa + 
Leica® A60 yhdessä 
 paketissa
#003-657-220 

Jo vuosia käsinkaivertajat ja jalokivisepät ovat luottaneet 
GRS Acrobat® telineeseen, jota on nyt uudistettu ja 
kavennettu sopimaan erityisen hyvin tehokkaaseen 
Leica® A60 mikroskooppiin. Uuden Acrobat Versan 
varusteisiin kuuluvat asetusta helpottava jäykkä runko, 

magneettikiinnitteinen asiakirjapidin ja ergonomiset 
kahvat optimaalista tarkastelua varten.
Paketti sisältää Acrobat Versa telineen, Leica A60 

mikroskoopin, säädettävän Optia®-LED-valon, pohjale-
vyn, jalustan ja yhden asiakirjapitimen. Toinen asiakirja-
pidin ja kameranpidin ovat saatavina erikseen.

LEICA Mikroskoopi
Hyvä tuottavuus, pienet kustannukset

Leica A60 on stereomikroskooppijärjestelmä, 

jonka avulla voidaan parantaa tuottavuutta tehok-

kaasti. Leican viimeistellyn tarkkuusoptiikan 

myötä mikroskoopilla työskentely on selvästi 

miellyttävämpää ja nopeampaa. Pienten käyttö- 

ja huoltokustannustensa ansiosta Leica A60 on 

kannattava ostos.

Työskentelymukavuus parantaa laatua 

Ergonomia ei ole pelkkää sanahelinää vaan 

paremman työskentelymukavuuden, työtehon ja 

siten paremman laadun tae. Leica A60 on suunni-

teltu pitkäaikaiseen käyttöön, intuitiiviseen 

ohjaukseen ja mukautumaan nopeasti eri käyttä-

jien tarpeisiin.

Ergonomia luo menestystä

Ergonomisiksi suunnitellut työpisteet lisäävät 

todistetusti työtehoa ja työn laatua. Leica Micro-

systemsin monivuotinen kokemus ergonomiasta 

näkyy myös Leica A60 mikroskoopissa: Leica 

A60:n okulaarin kaltevuus 38° on lähellä ihmisen 

luonnollista pään asentoa. Zoomaus- ja tarkennus-

nupit ovat juuri sopivalla etäisyydellä ja tarken-

nuksen vääntövastus säädettävissä käyttäjän 

mieltymysten mukaisesti. Myös Leica A60:n ren-

gasvalaisimen käyttöelementit ovat intuitiivisesti 

ja helposti sekä vasen- että oikeakätisen ulottu-

villa. 

Laajasta yleiskuvasta pienimpiin yksityiskohtiin

Valmistuksen aikana stereomikroskoopin alla tar-

kasteltavat yksityiskohdat ovat usein vain muuta-

mia millimetrejä. Itse koru kuitenkin on usein 

paljon isompi. Leica A60:ssa suurennusalue on 

valittavissa 5-kertaisesta 30-kertaiseen, jotta on 

mahdollisuus tarkastella sekä pieniä yksityiskoh-

tia että suurta kokonaisuutta – ilman aikaa vievää 

uudelleentarkennusta.

Kotkankatse millimetritarkkuudella

Leica A60:n 13,6 mm:n syväterävyys on noin kak-

sinkertainen verrattuna vastaaviin stereomikros-

kooppeihin ilman FusionOptics™ tekniikkaa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki alle 

13,6 mm korkeat kohteet näkyvät terävinä ilman 

uudelleentarkennusta. Työskentely mikroskoo-

pilla on tehokkaampaa ja miellyttävämpää.

Mitä FusionOptics™ tarkoittaa? 

Tavanomaisissa stereomikroskoopeissa kaksi 

samanlaista säderataa luovat kohteesta kol-

miulotteisen vaikutelman. Innovatiivinen 

FusionOptics™-tekniikka sitä vastoin hyödyntää 

neurologista ilmiötä, jossa vasen säderata saa 

aikaan erinomaisen syväterävyyden ja oikea 

muodostaa erittäin suuriresoluutioisen kuvan. 

Ihmisaivot yhdistävät kummankin kanavan par-

haat tiedot kuvaksi, jonka syväterävyys voittaa 

kaikki stereomikroskoopeilla tähän mennessä 

saavutetut kuvat.

Adapterisarja Acrobat® Classic 
telineelle
#003-599

Tämän laadukkaan adapterisarjan avulla Acrobat® 
Classic telineeseen voidaan asentaa melkein mikä 
tahansa mikroskooppi, jonka liitäntätappi on vähin-
tään 15,8 mm.

Acrobat® Versa teline
#003-635

Jo vuosia käsinkaivertajat ja jalokivisepät 
ovat luottaneet GRS Acrobat® telinee-
seen, jota on nyt uudistettu ja kaven-
nettu sopimaan erityisen hyvin tehokkaa-
seen Leica® A60 mikroskooppiin. Uuden 
Acrobat Versan varusteisiin kuuluvat ase-
tusta helpottava jäykkä runko, magneet-
tikiinnitteinen asiakirjapidin ja ergonomi-
set kahvat optimaalista tarkastelua 
varten.
Toimitukseen sisältyvät pohjalevy, jalusta, teline ja 
yksi asiakirjapidin. Leica® A60 mikroskooppi, toinen 
asiakirjapidin, kameranpidin ja Optia®-LED-rengas-
valo ovat saatavana erikseen.

Leica® A60 + Acrobat® 
 adapteripaketti
#003-658

GRS tarjoaa Leica® A60 mikroskoopin käsikaiverrus-
ten, kivien istutusten ja jalokivitöiden erittäin tark-
kaan tarkasteluun. Leica FusionOptics™ tekniikalla 
saavutetaan eritäin hyvä syväterävyys.
Adapteripaketti sisältää Leica A60 mikroskoopin ja 
adapterin GRS Acrobat® telineelle (edeltäjämalli). 
Pakettiin ei sisälly mikroskooppiteline Acrobat Versa.

Optiset tiedot
Optinen järjestelmä: Greenough ja Leica FusionOptics™

Konvergenssikulma: 10°

Zoomaussuhde: 6:1

Zoomausalue: 5–30-kertainen

Työetäisyys: 122 mm (ilman valoa)

Okulaarin kaltevuus: 38°

Maks. syväterävyys: 13,6 mm

Okulaarit: 10×/23B, säädettävät, soveltuvat silmälasien käyttäjille

Silmäväli: 52 – 76 mm

LED-rengasvalon käyttöikä: 50 000 tuntia

LED-rengasvalon värilämpötila: 5 600 K

Pääntukisarja Leica® A60 
mikroskooppiin
#003-660

Leica® A60 mikroskooppiin kiinnitet-
tävällä ergonomisella pääntuella on 
miellyttävä seurata kaikkia mikros-
koopin liikkeitä.
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EMZ-8TR-LAITTEEN VAADIT-
TAVAT KOMPONENTIT

EMZ-8TR 
#003-613

Tämä mikroskooppi on trinokulaarilaite, jonka 
työetäisyys on 104 mm (ilman objektiivilins-
sejä). Tämä zoom-stereomalli hyödyntää kaik-
kien kolmen tarkasteluaukon valoja samanai-
kaisesti. Ainoastaan mikroskooppirungot, linssit 
ja okulaarit on tilattava erikseen.

EMZ-5 

Suurennusalue: 3,5- – 22,5-kert., 
tai 7 - 45-kert. Etäisyys työkap-
paleeseen: 148 mm

EMZ-5 alkuperäi-
selle telineelle
#003-563
10-kertaisella 
 suurkenttäokulaarilla.

EMZ-5
Acrobat-telineelle
#003-563NFB
10-kertaisella 
 suurkenttäokulaarilla.

EMZ-5 
 Acrobat-telineelle
silmälaseja 
 käyttäville
#003-563NFB-G
10-kertaisella okulaarilla 
 silmälasien käyttäjille.

Kameranpidin Leica® A60 mikroskooppiin
#003-728

Acrobat® Versa telineen vasemmalle tai oikealle puolelle kiinnitettävä pidin on helppo 
 ratkaisu kameran kiinnittämiseen. RAM-pallonivelen ansiosta kameraa voidaan liikuttaa 
lähes mihin asentoon tahansa. Saatavana ainoastaan pääntukisarjan (#003-660) 
 yhteyteen.

LEICA®-OBJEKTIIVI

Objektiivi laajentaa työetäisyyden ja optimoi 
 näkökentän.

0,5-kertainen Leica®-objektiivi
#003-850
Zoomausalue: 2,5–15-kertainen
Työetäisyys: 200 mm
Näkökenttä: 90–15 mm

0,63-kertainen Leica®-objektiivi
#003-863
Zoomausalue: 3,15–18,9-kertainen
Työetäisyys: 155 mm
Näkökenttä: 70–11,7 mm

0,75-kertainen Leica®-objektiivi
#003-875
Zoomausalue: 3,75–22,5-kertainen
Työetäisyys: 130 mm
Näkökenttä: 60–10 mm

Asiakirjapidinsarja
#003-632

Asiakirjapidinsarjalla Acrobat® Versa telineeseen voidaan 
vaivattomasti kiinnittää toinen asiakirjapidin. Versa-teli-
neen rakenteessa on huomioitu asiakirjapitimet, jotta 
muistiinpanot, mallit, laskut ja monet muut asiakirjat 
voidaan kiinnittää 6,35 kg:n magneetilla ja saada siten 
kädet vapaiksi työskentelyä varten (ei sovi Acrobat Origi-
nal telineeseen).

Pölysuojus, jossa painettu 
GRS®-logo
#003-729

Kestävä suojus, joka suojaa mikroskooppia pölyltä.

Objektiiviadapteri Leica® A60 
mikroskooppiin
#003-727

Leica® A60 mikroskooppia ei ole alunperin 
suunniteltu käytettäväksi objektiivien kanssa, 
ja sen zoomaussuhde onkin vain 5:1. GRS on 
kehittänyt objektiiviadapterin, jonka avulla 

saavutetaan zoomaussuhde 6:1.

EMZ-Mikroskooppi
EMZ-5 ja EMZ-8TR

Kuvittele, että voisit nähdä 20 kertaa 

paremmin kuin normaalisti. Kykeni-

sit välittömästi suorittamaan suurem-

paa tarkkuutta vaativia taidekäsitöitä 

(taidekäsityö pois). Tämän mikros-

koopin jopa 22,5-kertainen suuren-

nuskyky mahdollistaa tarkemman 

työkalun ohjauksen kuin milloinkaan 

ennen. Näkökykysi ei enää aseta 

esteitä kaiverrustöille, kivien istutta-

miselle eikä ylipäätään korujen val-

mistamiselle. Monet kultasepät ovat 

parantaneet taloudellista tilannettaan 

tämän mikroskoopin avulla kyetes-

sään näin vastaanottamaan töitä, 

jotka he aikaisemmin joutuivat torju-

maan. Kaivertajat kykenevät herättä-

mään pienimmätkin yksityiskohdat 

elämään, mikään kuvio ei ole liian 

pieni tai monimutkainen. Sekä maal-

likot että alan ammattilaiset arvioivat 

tämän mikroskoopin alla kaiverretut 

kappaleet muita korkealaatuisem-

miksi. Taidekäsityöläiset aina aloitte-

lijoista mestarikaivertajiin asti ovat 

ihastuksissaan voidessaan saavuttaa 

entistäkin parempia tuloksia tämän 

mikroskoopin avulla.

Voit työskennellä ilman, että silmäsi 

väsyvät, tunti toisensa jälkeen. 

Näkösi pysyy terävänä. Sisältää ste-

reo-zoom-mikroskoopin, alkuperäistä 

telinettä varten vaadittavan pidik-

keen ja 0,5-kertaisen linssin. Muut 

suurennosasteet ja työetäisyydet saa-

tavana tilauksesta.

Ilmoitetut arvot koskevat 
 10-kertaista okulaaria yhdessä 
0,5-kertaisen linssin kanssa EMZ-8TR EMZ-5
Mikroskooppi Trinokulaari Binokulaarinen

Zoomaussuhde 6.5:1 6.5:1

Zoomausalue 0,7-kertainen – 4,5-kertainen 0,7-kertainen – 4,5-kertainen

Suurennos 3,5-kertainen – 22,5-kertainen 3,5-kertainen – 22,5-kertainen

Näkökenttä 65,7 – 10,2 mm 65,6 – 10,2 mm

Työetäisyys 174 mm 148 mm

Okulaarin kaltevuus 45° 45°

Dioptriiniasetus Dual (+/- 5 diopteria) Dual (+/- 5 diopteria)

Laajennettu alue 2,1-kertainen – 270-kertainen 2,1-kertainen – 270-kertainen

Lisälinssi 
0,5-kertainen
#003-614
Työetäisyys: 174 mm

Acrobat-asennussarja
#003-637
EMZ-8TR-laitetta 
varten yhdessä 
Acrobat-telineen kanssa.

10-kertainen 
okulaari 
EMZ-8TR-laitteelle
#003-566
EMZ-8TR-laitteen lisävaruste.

Oikean suurennosasteen valinta

Useimmat ammattikaivertajat ovat yksimielisiä siitä, että 

suurennoksilla työn laatua voidaan parantaa huomatta-

vasti. Kivenistuttajat käyttävät teknisesti erittäin tarkkaa 

mikroskooppia, kun taas harrastajat hyödyntävät metallia 

työstäessään heikommin suurentavia optisia apuvälineitä.

Ennen sopivan optisen apuvälineen valintaa kannattaa 

pohtia omia tavoitteitaan kaiverruksessa ja jalokivien 

istuttamisessa. Äärimmäistä tarkkuutta vaativissa töissä 

tarvitaan todennäköisesti mikroskooppi, jotta pienimmät-

kin yksityiskohdat näkyvät kunnolla. Suuremmissa työ-

kappaleissa ja joissain kaiverrustyyleissä suurennokseen 

riittää Optivisor tai kultasepän suurennuslasi.

Kuvissa oikealla vertaillaan Optivisorin ja mikroskoopin 

tyypillisiä suurennoksia.

Jake Newellin kaiver-
tama uushopeinen avai-
menperä. Kuva todelli-
sessa koossa.

Kuvassa 2,5-kertainen 
suurennos. Tältä yllä 
näkyvä avaimenperä 
näyttää, jos suurennus-
lasina toimii Optivisor 
#5 (#002-711).

Tässä kuvassa näkyy 
10-kertainen suurennos, 
joka on alle puolet Meiji 
EMZ sarjan mikroskoo-
pin maksimisuurennok-
sesta.
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Original
#003-564

EMZ-5 Original -mikroskoopin (#003-
563) paikan helppo vaihtaminen tuke-
van GRS Original -telineen ansiosta. 
Painava pohjalevy ja lukkokiinnikkeet 
parantavat telineen vakautta. Mikros-
koopin korkeutta voidaan säätää pää-
telineestä. Siirrä tätä varten yksinker-
taisesti vaakasuora kannatin halutulle 
korkeudelle.

GRS-TELINE EMZ-5-LAITTEELLE

Acrobat
#003-630

Innovatiivinen GRS Acrobat -teline on kaikin puolin joustava rat-
kaisu EMZ-5 Acrobat -mikroskooppia varten (#003-563 NFB). 
Mikroskooppi voidaan asettaa vaivattomasti joka asentoon tai 
kääntää yksinkertaisesti sivulle. Varsien liikkumisvastus on säädet-
tävissä tai varret voidaan tarvittaessa lukita. Integroitu pääntuki 
takaa mukavan työskentelyasennon ja vähentää niskaan ja selkään 
kohdistuvaa kuormitusta.

GRS-kameranpidin 
 pallonivelellä 
Acrobat-telineelle
#003-678

Tällä kevyellä kameranpitimellä saat valokuviisi 
ihanteellisen kuvakulman. Toisin kuin vanhoissa 
malleissa, pallonivelellä varustettu kameranpidin 
ei pidennä etäisyyttä kohdistusalueeseen. Se 
kiinnitetään Acrobat-telineeseen ja voidaan kiin-
nittää vasemmalle tai oikealle. Rakenteensa 
ansiosta se voidaan säätää portaattomasti hyvin 
erilaisiin asentoihin. Sopii kaikkiin kameroihin, 
joissa on 1/4 tuuman kierre (standardi useim-
missa kameroissa).

Optiloupe-sarja
#022-119

Tämän sarjan avulla voit suurentaa 
Optivisorin suurennuskerrointa 
2,5-kertaiseksi. Voidaan kääntää 
yksinkertaisesti sivulle.

Näköapuvälineet

Vaihdettava lasinen linssiosa muovikehyksessä. Portaatto-
masti säädettävässä hihnassa pehmeä nahkainen otsa-
pehmuste. Ylöskäännettävä linssiosa. Soveltuu erinomai-
sesti silmälasien käyttäjille. Suosittelemme aloittelijoille 
Optivisor #5 -järjestelmää.

#7 (2,75-kertainen suurennos)
#002-712
Varalinssit
#002-967

#5 (2,50-kertainen suurennos)
#002-711
Varalinssit
#002-966

#3 (1,75-kertainen suurennos)
#002-710
Varalinssit
#002-965

Kultasepän suuren-
nuslasi, kromattu
#011-380

Laadukas suurennuslasi työkalujen ja 
työkappaleiden tarkkaan tutkimiseen. 
Optiikka koostuu kolminkertaisesta 
18 mm -lasilinssistä, jolla saadaan 
aikaan 10-kertainen suurennos. Sisäl-
tää nahkakotelon.

OTSAHIHNASUURENNUSLASI OPTIVISOR

OKULAARI, OBJEKTIIVI JA 
VARUSTEET

Rengasvalaisin mikroskooppia 
varten
220 V #022-268T-220

Erityisen kirkas, pyöreä loisteputki säteilee kylmää, 
häikäisemätöntä valoa. Voidaan kiinnittää Meiji-mi-
kroskoppiin ja moniin muihin mikroskooppeihin 
kolmen kiinnitysruuvin avulla.

Vararengasvalaisin
#022-338

Valaistus

Edulliset kannettavat 

näköapuvälineet 

 jälkitarkastelua 

varten.

Optia® LED-rengasvalaisin
220 V
#024-290-220

Miellyttävä, luonnollinen päivänvalo, jonka kirkkautta 
voidaan säätää. Tämä LED-rengasvalaisin voidaan kiin-
nittää kolmella kiinnitysruuvilla useimpiin mikroskoop-
peihin.

10-kertainen okulaari silmälasien 
 käyttäjille
#003-648

Näitä GRS:n silmälasiystävällisiä 
10-kertaisia okulaareja voidaan käyt-
tää Meiji-okulaarien sijaan. Ne mah-
dollistavat myös silmälasien käyttä-
jille täydellisen ja laajan näkökentän. 
Kumirengas suojaa silmälasien laseja 
naarmuilta. Nämä erityiset okulaarit 
on varustettu samoilla korkealaatui-
silla japanilaisilla linsseillä kuin alku-
peräiset Meiji-okulaarit.

Meiji 20-kertainen okulaari
#022-106

Valinnainen 20-kertainen huippute-
ho-okulaari EMZ-5 Meiji -mikros-
kooppia varten. Toimitetaan pareit-
tain.

Objektiivi 0,3-kertainen
#003-591

Laajentaa työetäisyyden mikroskoo-
pin alla 228 mm:iin.

Säilytystaso
#003-680

Taso (40,5 × 29 cm) tarjoaa enem-
män säilytystilaa työkaluille. 
Vankka, 6,3 mm:n paksuisesta alu-
miinista valmistettu rakenne, vii-
meistelty kestävällä jauhemaalaus-
pinnoituksella. Taso voidaan lukita 
joka asentoon tai sitä voidaan kään-
tää vapaasti.

Asennussarja säilytystasoa varten
#003-686

Säilytystason (#003-680) asentami-
seksi työpöydän tai minkä tahansa 
muun tasaisen pinnan sivulle.

C-Mount-adapteri 0,6-kertaisella linssillä
#003-626

Tämän adapterin avulla voidaan 
käyttää videokameroista, joissa on 
C-Mount-liitäntä (25,4 mm -objek-
tiivikierre).

Pääntuki GRS-telinettä varten
#003-584

Pääntuki selkä- ja niskakipujen 
vähentämiseksi. Toimitetaan Acro-
bat-telineen mukana, mutta EI Origi-
nal-telineen mukana.

Suojalinssi 
#003-350

Lisävarustevalikoima 

paremman 

työvalaistuksen 

aikaansaamiseksi.
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Jousiharppi
#022-156

Vankka ja luotettava laatuharppi 
layoutien, ympyröiden ja ornament-
tien piirrosten sekä etäisyyksien siirtä-
miseen. Uritettu kädensija ja lukitus-
ruuvi.
      Pituus 127 mm

Piirtopuikko 
#022-140

Tämän yksinkertaisen, kovametallikärjellä varustetun, 
piirtopuikon avulla voidaan luoda piirrokset ja tekstit 
nopeasti ja helposti.

GraphGear 500 -puikk
#024-007

Sopii erinomaisesti tarkkuutta ja ohuita viivoja vaativien 
suunnitelmien tekemiseen. Kärki 0,5 mm.

Piirtopuikkosarja
#022-584

Tämä piirtopuikkosarja soveltuu erinomaisesti 
käytettäväksi Scrimshaw-tekniikassa. Metalli- ja 
alumiinikahva vaihdettavine kärkineen soveltuu 
erinomaisesti piirroksen tai tekstien raaputta-
miseen työkappaleeseen. Sisältää 6 samalaista 
kärkeä.

Kuivavoiteluainekynä
#022-161

Sisältää pitkävaikutteista, rasvatonta 
voiteluainetta, joka levitetään halu-
tulle pinnalla kynällä - aivan kuin kir-
joitettaessa. Työkalujen lähes kitkat-
tomaan liukumiseen riittää vain pieni 
määrä tuotetta. Ihanteellinen Ben-
chMate-järjestelmää ja tuliaseita 
varten.

Super Lube ja teflon
#022-162

Teflonin ja synteettisen voiteluaineen yhdistelmä 
muodostaa kirkkaan ja kevyen voiteluaineen, 
jolla on voimakkaasti hankausta lieventävät omi-
naisuudet. Soveltuu jopa 260 °C:n lämpötilaan. 
Erinomainen valinta QC-työkalunpitimille, Ben-
chMate- ja GRS-kaiverruskuulille. Tuubin sisältö 
14 g.

TAP Magic Kaivertimien 
 voitelusetti
#004-638

Pidentää stikkeleiden käyttöikää ja kiillottaa hiotut 
pinnat. Sinun tarvitsee teroittaa stikkelisi harvemmin ja 
näin myös töidesi tulokset näyttävät paremmilta. Sisältää 
suljettavan sienikotelon ja 125 g voiteluainetta.

Huippulaadukas ”Alexander”
-jousiharppi
75 mm #023-117
85 mm #023-118

Nämä ensiluokkaiset jousiharpit on suunniteltu kultase-
pille, kivien istuttajille, kaivertajille ja muuhun vaativaan 
käyttöön. Niissä yhdistyvät ergonominen muotoilu, 
äärimmäisen laadukkaat yksityiskohdat ja häikäisemätön 
pinta. Tukevat varret takaavat tarkan ohjauksen ilman 
kallistuksia. Vaihdettavat 1,6 mm:n kovametallikärjet 

voidaan säätää mukana toimitettavalla kuusiokoloa-
vaimella jokaisen omien tarpeiden mukaan. Saatavana 
kaksi kokoa: 75 mm työskentelyyn mikroskoopin alla ja 
85 mm kaikkiin muihin tarkkuustöihin. Toimitus käte-
vässä puisessa säilytyslaatikossa, joka toimii myös työka-
lunpitimenä.

Piirtotyökalut
Laatutyökalujen avulla 

voidaan välttää 

 epätarkkuuksia 

 sommitelmissa.

Voiteluaineet
Synteettiset,

kuivat tai 

öljyiset.

Jaloteräs 416
#011-363

Puolikova messinki
#011-347

HARJOITUSLEVYT 25,4 × 50,8 MM

Kroniitti, 
yksittäiset
#022-287

HARJOITUSLEVYT 50,8 × 50,8 MM

Puolikova messinki, 
3 kpl/pakkaus
#001-804

Kupari, 
3 kpl/pakkaus
#003-594

Vähähiilinen teräs, 
5 kpl/pakkaus
#001-638

Harjoituslevy, kuparia, 
50,8 × 101,6 × 1,27 mm
#003-361

Tällä kuparilevyllä voi mainiosti 
harjoitella Western-tyylisiä 
kaiverruksia sekä arabeskien, 
tekstien ja varjostusten 
kaiverruksia ja paljon muuta.

Vähähiilinen teräs, 5 kpl/pakkaus
#001-639

Kroniitti, yksittäiset
#022-907

HARJOITUSLEVYT 50,8 × 101,6 MM

Harjoituslevyt
Tämä laadukkaan harjoitusma-

teriaalin avulla voit harjoitella 

kaivertamista ja kivien istutta-

mista. Kaikki tarjoamamme 

materiaalit koostuvat homigee-

nisista seoksista ja reagoivat 

täten aina samalla tavalla 

laadun pysyessä samana. Öljyä 

levyt niiden suojaamiseksi. 

 Puolikovaa messinkiä voidaan 

työstää samalla tavoin kuin 

10 karaatin kultaa ja kroniitti on 

voimakkaasti kiiltävä.

Muotoiltava massa
#022-290

Kiinnitetään pehmeästi painaen työ-
kappaleen pintaan häikäisyä vähen-
tämään. Tämä muotoiltava massa ja 
työkappaleen kiinnityslevy (#003-
698) pitävät herkät Scrimshaws-työ-
kappaleet erinomaisesti paikallaan. 
N. 450 g.

Transfer Wax
#002-709

Sam Alfanon Transfer Wax on oma 
sekoitus puhdasta mehiläisvahaa, 
lampaan talia, emuöljyä ja muita 
öljyjä sekä vahalaatuja, jota Sam 
käyttää päivittäin sommitelmien teke-
miseen, jäljentämiseen sekä piirrosten 
peilikuvaksi kääntämiseen.

Chinese White
#002-708

Chinese White luo useimmille pin-
noille mattapintaisen vesipohjaisen 
kalvon. Muotoilut on helpompi piir-
tää tai siirtää kalvolle. Jos kaipaat 
lisää vinkkejä, katso James Meek: 
The Art of Engraving (#002-164, 
katso sivu 53).

Käytä näitä 

tuotetteita 

suunnitelmien 

siirtämiseen 

kaiverrettaviin 

esineisiin.

Suunnitelmien siirtäminen 
 kaiverrettavaan tuotteeseen
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NIMIKILVET, PAKSUA 
 MESSINKIÄ

Nämä messinkilevyt ovat tarpeeksi paksuja korko-
kuvatöitä varten. Saatavana sileällä pinnalla.
Mitat vaihtelevat: n. 89 × 43 mm, 2,5 mm paksu.

Sam Alfanon suunnittelema

Leveys noin (malli 3)

Tribaali – aurinko, 
jolla on kasvot, pyöreä 
 Avaimenperäsarja

Uushopea 
#003-303-184

Messinki 
#003-302-184

Sarjaan sisältyy pyöreä avaimenperä mallia 4, lase-
roitu kuvio sekä painettu suurennos yksityiskohtaista 
tutkimista varten.

Oravasarja
#030-609

Sisältää jaloteräksisen avaimenperän, malli 2 (#003-
301), johon on laseroitu James Meekin oravan ääri-
viivat, kuvaan liittyvän tarinan tulosteen (englan-
niksi) ja kuvion painetun suurennoksen 
yksityiskohtaista tutkimista varten.

URALLINEN 
HARJOITUSSORMUS

Urallinen harjoitussormus nelikulmaisten tai pyörei-
den 3 mm -kivien istuttamiseksi. 
      Aussendurchmesser: 22,6 mm 

 Breite: 4,8 mm

Messinki, nelikulmai-
sille 3 mm -kiville
#004-401

Messinki, 20 esiporat-
tua reikää pyöreille 
3 mm -kiville
#004-489

HARJOITUSSORMUS, 
 MESSINKIÄ, 12-TASOINEN

Toimitetaan 6 esiporatulla reiällä tai ilman 5 mm 
kiviä varten.
      Ulkohalkaisija 24 mm

 Leveys 6,8 mm

Messinkisormus, 
ilman reikiä
#011-389

Messinkisormus, 
jossa 6 reikää 5 mm 
kiville
#004-491

HARJOITUSSORMUS, MESSINKIÄ, 
TASAINEN EPÄTASAINEN REUNA

Sileä pinta ja epätasainen reuna.
      Ulkohalkaisija 22,2 mm

 Sisähalkaisija 16 mm

Messinkisormus, leveys 4,5 mm
#004-490

Messinkisormus, leveys 5 mm
#004-412

HARJOITUSSORMUS, 
 MESSINKIÄ, KUPERA

Kevyesti kupera pinta.
      Ulkohalkaisija: 18,8 mm

 Sisähalkaisija: 15,7 mm

Messinkisormus, 
yksittäin
#004-300
      Leveys 5,6 mm

Messinkisormus, 
5 kpl/pakkaus
#001-953 
      Leveys 5,6 mm

Nimikilvet ja 
 avaimenperät

Harjoittelua varten tai 

työkappaleiksi: upea 

henkilökohtainen lahja.

Malli 3, messinkiä
pyöristetyt kulmat: 25,4 × 38,1 mm 

#003-304

Malli 3, uushopeaa
pyöristetyt kulmat: 25,4 × 38,1 mm

#003-305

Malli 4, messinkiä
pyöreä: 29,2 mm halkaisija

#003-302

Malli 4, uushopeaa
pyöreä: 29,2 mm halkaisija

#003-303

KOLMIKULMAINEN HARJOITUS-
SORMUS, PAVÉ

Geometrinen harjoitussormus Pavé-istutuksia varten. 
Toimitetaan 6 esiporatulla reiällä 2,4 mm kiviä varten 
kolmion jokaisella sivulla, tai ilman reikiä.
      Ulkohalkaisija 25 mm. Leveys 10 mm

Messinki, ilman reikiä
#011-388

Messinki, reiät 2,4 mm 
-kiville
#011-366

Malli 1, sileä #011-350

Malli 2, sileä #011-351

Malli 3, sileä #011-352

Malli 4, sileä #011-353

Malli 5, sileä #011-354

Malli 1, soikea
45,7 mm korkea

#003-300

Malli 2, pyöristetty pisaranmuto 
45,7 mm korkea

#003-301

Malli 3, pyöristetty suorakulmio
25,4 × 38 mm

#003-334

Malli 4, pyöreä
29,2 mm halkaisija 

#003-335

AVAIMENPERÄT MESSINKIÄ JA UUSHOPEAA

Nämä 1,27 mm paksusta messingistä tai uushopeasta valmistetut 
avaimenperät soveltuvat nopeasti ja helposti suoritettaviin kaiverrus-
projekteihin. Valmista esimerkiksi nimikilpi lemmikkieläimelle ja lah-
joita se ystävällesi. Kättömahdollisuudet ovat rajattomat! Sisältää 
avainrenkaan.

AVAIMENPERÄ RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Nämä avaimenperät on valmistettu hehkutetusta, luokan 400, jaloteräksestä 
ja niitä on näin nopea ja helppo kaivertaa. Ne soveltuvat myös erinomaisesti 
kivien istutustöihin. Ihanteellinen myös yksilölliseksi lahjaksi! Erityisen voi-
makasta 1,9 mm -jaloterästä, jossa on hieno harjattu pinta. Sisältää avain-
renkaan.

Harjoittelukorut
Sormukset, kellojen 

koristerenkaat tai harjoi-

tuskivet – kokeile uusia 

tekniikoita harjoitusma-

teriaalimme avulla.

HARJOITUSSORMUS, 
PAVÉ

Esiporatut 1,5 mm -reiät 2 rivissä. 
Tasainen, epätasaiset reunat. 
      Ulkohalkaisija 20,8 mm

 Leveys 7 mm

Messinki, 
1,5 mm 
reiät kiville
#011-379

1,5 mm pyöreä 20 kpl/pakkaus #023-005

2,0 mm pyöreä 20 kpl/pakkaus #023-006

2,4 mm pyöreä 20 kpl/pakkaus #023-007

3,0 mm pyöreä 20 kpl/pakkaus #023-008

3,0 mm nelikulmainen 20 kpl/pakkaus #023-004

4,0 mm pyöreä 20 kpl/pakkaus #023-009

5,0 mm pyöreä 20 kpl/pakkaus #023-010

HARJOITUSKIVET

Puhtaat, kuutiolliset zirkoniat

Eri kokoja, ihanteellinen erilaisten kivien 
istutustekniikoiden harjoitteluun. 
20 kpl pakkauksissa.

Tekijä: ammattikaivertaja/taiteilija 
ja GRS-koulutuskeskuksen opettaja 
Jake Newell.

Sama koko 
5 kappaleen 
pakkauksess

Leveys 0,5 mm, 
sama ulko- ja 
sisähalkaisija
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Harjoitusmateriaalia
KAIVERTAJIEN ITSEOPISKELUSARJA

Tehokas harjoittelusarja kunnianhimoiselle kaivertajalle. Sisältää tarkkaan suoritettuja ja 
yksityiskohtaisia malleja. Näin voit soveltaa joitakin Ronin Rules for Beauty -kauneusvin-
keistä ja hioa samalla omat työtekniikkasi korkealle tasolle. Sisältää seuraavan materiaalin 
kaiverrustöitä varten:
• 2 kuviota kirjasta #022-199-H teräsharjoituslevyillä
• 2 kuviota kirjasta #022-843-H teräsharjoituslevyillä
• 2 tähän asti julkaisematonta kuviota teräsharjoituslevyillä
• 1 Buck-veitsi 525 (#019-001), Smith-muotoilutyylinen
• 1 teräsharjoituslevy, jossa on samat kuviot kuin veitsessä
• Painetut mallit jokaisesta kuviosta kolmessa eri koossa

Kirjat sisältävä itseopiskelusarja
#022-873
Sisältää itseopiskelusarjan ja kirjat ”Advanced Drawing of Scrolls” (#022-843-H) ja 
”Drawing & Understanding Scroll Designs” (#022-199-H).

Itseopiskelusarja ilman kirjoja
#022-874

Layout-malline nro T41
#022-049

Joustava malline, joka sisältää neliöitä, kolmioita, kuu-
sikulmioita ja ympyröitä 10 eri koossa. Yhdeksän muuta 
kuviota auttavat sinua suunnittelemaan kivien istutus-
töitä ja kaiverruksia. Soveltuu tasaisille ja kaareville 
pinnoille.

GRS-arabeskikuvio-
sarja
#001-713

Aloittelijat pystyvät luo-
maan tämän sarjan 
avulla tasaisia ja hienoja 
kuvioita. Ammattilaiset 
säästävät aikaa, koska 
he voivat kokeilla erilaisia muotoiluideoita nopeasti 
paperille. Sarjaan kuuluu viisi läpinäkyvää leimasinark-
kia. Kaksi, joissa on 20 eri kokoista pääkuviota, kolme, 
joissa on erilaisia lehtikuvioita. Joustavat arkit on 
helppo kiinnittää tasaisesti niin tasaisille kuin kaarevil-
lekin pinnoille. Täydelliseen sarjaan kuuluu myös leima-
sintyyny ja helposti ymmärrettävät ohjeet (englanniksi).

Malline geometrista 
muotoilua varten
#022-890

Joustava ympyröitä, neli-
öitä, kuusikulmioita, kol-
mioita ja suorakulmioita 
sisältävä malline. Suorille 
tai kaareville pinnoille.

Kirjainmalliarkit
#022-200-24

Näitä läpinäkyviä kirjainmalliarkkeja voi-
daan käyttää kahdella eri tavalla: Voit siir-
tää merkit suoraan haluamallesi pinnalle 
painamalla lyijykynällä arkin läpi tai ottaa 
kopion arkista, niin että voit muuttaa sen 
kokoa haluamallasi tavalla. Jokaisessa 
arkissa on useampia tekstilajeja, kustakin 
täydelliset aakkoset, numeroita ja erikois-
merkkejä.

Alkuperäinen 
koko

Tyhjä jäljennyskalvo 
(stencil)

Pysyvä
#022-197P

Kopioi kuvio tälle itseliimautuvalle muovikal-
volle (216 × 279 mm) ja liimaa se sitten työ-
kappaleesi päälle. Kaiverra tämän jälkeen 
viivat suoraan kalvon läpi.

ScrollMaster-sarja
#022-196

Tämän mallinejärjestel-
män avulla aloittelijat 
oppivat nopeasti arabes-
kimuotoilun perusteet ja 
ammattilaiset säästävät 
aikaa.
Kolmessa mallineessa on 
20 eri kokoista kierrekuviota sekä lukuisia elementtejä 
sisä- ja ulkokoristelua varten, lehtikoristeluita jne. Sisäl-
tää käyttöohjeen (englanniksi), lyijytäytekynän ja ohuen 
kynän. Muovimallineita voidaan käyttää tasaisilla ja kaa-
revilla pinnoilla.

Suosituimmat kirjat 

 jatko- opiskelua varten 

tai  keräyskohteiksi.

Kirjat

Advanced Drawing of Scrolls
Ron Smith
#022-843-H

Eräs laajimmista lehti- ja arabeski-
rakenteiden koostumuksen tutki-
muksista. Kyseessä on tiiviste 
neljänkymmenen vuoden koke-
muksesta, välähdys kauneutta ja 

viehkeyttä, joka tulee inspiroimaan luovia kyky-
jäsi. Toinen painos, 2007. Kovakantinen, suoja-
kuorella. 231 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

The Art of Engraving
James B. Meek
#002-164

Tämä aloittelijoille ja edistyneille 
suunnattu kattava teos on täydelli-
nen ohje kaiverrustaiteeseen. Se 
sisältää 1378 esimerkkiä kuvioista, 
sommitteluista, valokuvista ja kai-

verruksista. Kova kansi, 196 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

The Diamond Setting Manual: 
 Procedures & Techniques
Robert Wooding 
#022-531

Kirjailija kuvaa 17:ssä tapaustutki-
muksessa vaihe vaiheelta erilaisia 
tekniikoita, joilla timantit istute-
taan kulloiseenkin kantaansa. Suo-
sitellaan niin ammattilaisille kuin 

aloittelijoillekin pätevän kouluttajan ohjauk-
sessa. Kierrekansi, 230 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Basic Engraving
Benno Heune
#022-192

Jokainen kaivertaja saa arvokata 
tietoa tästä hyödyllisestä kirjasta. 
Se välittää perustietoa helposti 
ymmärrettävässä muodossa.
Kierrekansi, 45 sivua. 

Saatavana vain englannin kielellä.

Engraving Metals
#022-570

Tutustu kaiverrustyökaluihin ja 
niiden käyttöön, kaiverruksen perus-
harjoituksiin, jalometallikaiverruk-
seen, monogrammikaiverrukseen, 
teräskaiverrukseen ja etsausteknii-

koihin. Taskukirja, 160 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Books for Stone Setting
Robert R. Wooding 
#002-628

Saat kaikki kolme Wooding-kirjaa edullisemmin 
sarjana! Kaikki kolme kirjaa saatavana vain 
englannin kielellä. 
Saatavana myös yksitellen. 

Diamond Setting
The Professional Approach
#002-625 
Yleiskatsaus kivien istutustyön kattavaan maail-
maan. Kova kansi, 178 sivua.
Bead Setting
Diamonds With Pavé Applications
#002-626
Käsittelee erityisesti Pavé-istutustekniikkaa. 
Kova kansi, 192 sivua. 
Channel Setting
Diamonds With illustrated Procedures
#002-627
Kanavaistutuksen toimintatapojen esittely kuvin. 
Kova kansi, 136 sivua.

The Jewelry Engravers Manual 
R. Allen Hardy ja John J. Bowman
#022-202

Tämä kirja on suunnattu korikaiverta-
jille, joiden toiminnan painopiste on 
teksti-, monogrammi- ja sormuskai-
verruksessa. Työkalujen käyttöä ja 
työtekniikoita on kuvattu perusteelli-

sesti käsikaiverruksessa vaadittavan taidon välit-
tämiseksi. Taskukirja, 143 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Great Book of Celtic Patterns
#023-083

Enemmän kuin pelkkä malleja sisäl-
tävä kirja. ”Great Book of Celtic 
Patterns” -teoksen myötä pääset 
sukeltamaan kelttiläisten mallien 
maailmaan. Kirja sisältää kymme-

nen lukua ja yli 180 sivua tietoa viiva- ja solmu-
kuvioista, upeita värillisiä esimerkkejä, rastereita 
ja paljon muutakin. Taskukirja, 189 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Firearms Engraving Theory and 
Design
George Sherwood
#022-198

Kehitä hyvän muotoilun tajuasi ja 
opettele luomaan hyviä ja sulavia 
kuvioita aseiden kaivertamista 
varten. Taskukirja, 38 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Decorative Flower and Leaf Designs
#023-071

Hieno valikoima kuvia pintakoris-
teluihin, myös tekstiileihin tai 
muihin materiaaleihin. Kaikki 
kuvat vapaasti käytettävissä 
ilman tekijänoikeusrajoituksia. 

Painettu mustalla, joten helppo siirtää, kopi-
oida tai skannata. Taskukirja, 48 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä. 

Drawing & Under standing Scroll 
Designs 
Ron Smith
#022-199-H

Tämän kirjan on laatinut ammatti-
mainen kaivertaja taiteilijoille, 
kaivertajille ja kaiverrustaiteen 
kerääjille. Se auttaa jokaista luo-
maan upeita ja mieleen jääviä 

kuvioita. Kova kansi, 47 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Florid Victorian Ornament
#002-720
Taskukirja, 102 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Floral Illustrations
#023-070
Taskukirja, 64 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Setting Repair 
Alan Revere 
#024-083
Taskukirja, 143 sivua. 

Saatavana vain englannin kielellä.

Firmo & 
Francesca  Fracassi: 
Master Engravers 
Stephen Lamboy ja 

Elena Micheli-Lamboy
#023-069
Kova kansi, 236 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Il Grande Libro Delle  Incisioni
Marco E. Nobili
#022-845
Teksti englanniksi ja italiaksi. 

Kova kansi, 587 sivua.

Bit & Spurs: Motifs, 
 Techniques, and 
Modern Makers 
Ned ja Jody Martin

#022-579
Kova kansi, 303 sivua. 
Saatavana vain englannin kielellä.
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DVD:t
Kaivertimien teroitus ja 

 peruskaiverrustekniikat – 

kaikki saatavana.

METALLINKAIVERRUS

Engraving the Meek Squirrel 
with Jake Newell
#023-111

Voit seurata käsinkaiverrustaiteilija 
Jake Newellin työtä tässä erityisessä 
Bulino-projektissa sen alusta lop-
puun. Hän antaa vinkkejä ja kertoo, 
miten voit välttää yleiset virheet. 
Näin opit paremmin ymmärtämään 

fotorealistista kaiverrusta. DVD ja painettu 
kuvaohje. 2 tuntia 4 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

DVD ja painettu kuvaohje ja 
 Oravapaketti
#023-503

DVD ja kuvaohje ”Engraving 
the Meek Squirrel with Jake 
Newell” (#023-111), 
yhdessä Oravapaketin 
kanssa (#030-609, ks. sivu 
51). Kaiverra pakettiin kuu-

luva laserleikattu avaimenperä Jaken opastuksella.
DVD, saatavana vain englannin kielellä.

Easy Step-by-Step Graver Sharpening
#011-484

Tämä DVD esittelee yksinkertaisella 
tavalla stikkeleiden ja muiden työ-
kalujen teroittamisen työvaiheet. 
Jokainen työkalu teroitetaan ensin, 
minkä jälkeen esitellään sen asian-
mukainen käyttö, ja tämä kaikki 

sekä kaiverrus- että kivien istutustyökalujen 
kohdalla. Kaiverrustyökalujen käyttäjät tulevat 
säästämään aikaa ja hermojaan sekä saavutta-
maan parempia tuloksia näiden ohjeiden avulla. 
2 tuntia. Saatavana vain englannin kielellä.

The Expert’s Guide to Graver 
 Sharpening
Sam Alfano
#022-375

Tämä DVD opettaa, millä 
tavoin työkalut on teroitettava, 
jotta niiden ohjaaminen olisi 
helpompaa teroittamisen jäl-
keen ja saavutettaisiin tarkem-

pia tuloksia. Hyödy Sam Alfanon kokemuksesta 
tämän DCD:n avulla. 1 tunti ja 7 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Engraving Scrollwork Start to Finish 
Sam Alfano
#023-502

Katso Sam Alfanon mikros-
kooppiin, kun hän näyttää 
sinulle hienosti varjostetun 
arabeskikaiverruksensa työvai-
heet alusta loppuun. Hän käyt-

tää myös aseiden, korujen ja monien muiden 
esineiden kaiverruksessa samaa tekniikkaa, jota 
hän näyttää sinulle teräsveitsen kahvaan. Kol-
messatoista luvussa käsitellään kiristystekniik-
kaa, layoutia, viistoleikkauksia, peilikuvasiirtoa, 
taustan poistoa jyrsimällä, pistekaiverrusta 
(stippling), viivoitusta ja valmiin projektin mus-
tausta. Yli tunti huipputason kaiverrustekniik-
kaa. 1 tunti 15 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Engraving Methods & Techniques 
Don Glaser
#011-483

Tämä kaksiosainen DVD-sarja 
kokoaa vuosien kaiverruskoke-
muksen nelituntiseksi esittelyksi. 
Voit tarkkailla kouluttajan olka-
pään yli, kuinka hän toimii ja 
selittää toimenpiteitään. DVD:llä 

esitellään kolme suosituinta kaiverrustekniikkaa: 
käsinkaiverrus, kaiverrus siselöintivasaraa käyt-
täen ja käsinkaiverrus koneellisin apuvälinein. 
4 tuntia. Saatavana vain englannin kielellä.

PUUN VEISTÄMINEN, 
 WESTERN-KAIVERRUS JA 
SCRIMSHAW

Wood Finishing
Bill Janney 
#024-012

Vaihe vaiheelta -ohjeet kiväärienvar-
sien koristelemiseksi. Tekniikkaa 
voidaan käyttää myös muissa 
puuprojekteissa. 
1 tunti ja 7 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Beginning Scrimshaw 
Sandra Brady 
#023-104

Kaikki materiaaleista, piirtopuik-
kojen teroittamisesta ja paljon 
muutakin. Kuuluu jokaisen 
ammattilaisen ja Scrimshaw-tek-
niikan ystävän kokoelmaan.
2 tuntia ja 55 minuuttia. 

Saatavana vain englannin kielellä.

Carving Scrolls 
Bill Janney 
#022-932

Tämä kaksiosainen opastus-DVD 
opettaa vaihe vaiheelta arabeskien 
veistämisen taidon. Paketti sisältää 
myös esittelyissä käytettyjen 
kuvioiden mallineet. 
2 tuntia ja 2 minuuttia. 

Saatavana vain englannin kielellä.

SOMMITTELU JA MUOTOILU

The Essential Guide to Drawing 
Scrolls 
Sam Alfano
#023-103

Katso ja hämmästy, kuinka Sam 
Alfano paljastaa kauniiden 
arabeskikoristeluidensa salai-
suudet. DVD:llä käsitellään 
muotoilu- ja sommitteluteknii-

koita, jotka soveltuvat niin aloittelijoille kuin 
ammattilaisillekin. Opettele käyttämään erilaisia 
koristeluelementtejä tehdäksesi luomuksistasi 
samalla sekä kiinnostavampia että tasapainoi-
sempia. Vältä klassisia muotoiluvirheitä ja opet-
tele käyttämään varjostuksia tehokkaan kol-
miulotteisen tuloksen aikaansaamiseksi. 
1 tunti ja 20 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Easy Computer Lettering CD 
Sam Alfano 
#022-841

Tämä opinhaluisille suunnattu 
CD sisältää kahdeksan videota, 
joissa katsojaa ohjataan täydel-
listen tekstien laatimis- ja kirjai-
mien jäljentämisprosessien läpi 

metalli-, lasi-, puu- ja muille pinnoille. Vain Win-
dowsia varten, ei yhteensopiva Mac-käyttöjär-
jestelmän kanssa. Saatavana vain englannin 
kielellä.

AlfanoArt Monogram System
Sam Alfano
#023-109

AlfanoArt-monogrammijärjes-
telmä kehitettiin kauniiden kir-
joitusmonogrammien luomiseksi 
tietokoneen avulla. Järjestelmän 
on kehittänyt käsinkaivertaja 

käsinkaivertajille, ja se sopii mainiosti niin aloit-
telijoille kuin pitemmälle ehtineillekin. Voit 
vauhdittaa oppimistasi seuraamalla Samin verk-
ko-ohjeita. Järjestelmän käyttämiseksi tarvitset 
vektorinkäsittelyohjelman, joita ovat esim. 
Adobe Illustrator ja CorelDRAW. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Lettering techniques for 
 handengravers
Sam Alfano
#023-116

Opi kirjoituskaiverruksen taito 
Sam Alfanolta. Tämä uusi taito 
tuo sinulle pian tyydytystä ja 
myös voittoa.
Kun asiakkailla on mahdolli-

suus nähdä konekaiverruksen ja käsinkaiverruk-
sen välinen ero, he ovat usein valmiita maksa-
maan enemmän käsin kaiverretun tekstin 
vaatimasta taidosta ja laadusta. Ala jo tänään 
luoda kauniita käsin kaiverrettuja tekstejä.
Kymmeneen lukuun sisältyy: 
• Johdanto 
• Kaunokirjoitus 
• Bright-cut -teksti 
• Kaarevat painokirjaimet
• Layout 
• Pistekaiverrusteksti (stippling)
• Hiontamonogrammi 
• Antikva-kirjaimet 
• Antikva-muunnelmat 
• Leaf Script 
• Ja kymmeniä ohjeita ja vinkkejä
Saatavana vain englannin kielellä.

Successful Jewelry Engraving 
#022-855

Sam Alfano on suunnitellut 
tämän opettelu-DVD:n sillä 
tavoin, että taiteilijoiden koru-
kaiverruksen oppimisprosessit 
sujuvat nopeammin. Opettele 

perustekniikat sekä edistyneiden kaivertajien 
tekniikat, joiden avulla kehityt arvostetuksi kai-
vertajaksi. Kukka-aiheiset koristelut ovat aina 
kysyttyjä, mutta DVD ei rajoitu vain niihin. 
Opettele 5 luvussa kuvatut mestaritason korko-
kuva-, veistotaide- sekä arabeskikaiverrusteknii-
kat ja paljon muutakin! Lisäksi DVD sisältää 
kaksi tuntia sormuksen kaiverrukseen liittyviä 
lähikuvia. Saatavana vain englannin kielellä.

Diamond Setting Bead & Bright Cut
#011-482

Don Glaser näyttää, millä tavoin 
kivien istutusistukoita porataan ja 
mukautetaan, millä tavoin jokainen 
yksittäinen rae asetetaan ja teh-
dään Bright-Cut-kaiverruksia. Vide-
olla esitellään tekniikoita kokeneille 

istuttajille ja kaivertajille. 2 tuntia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Up-Close with Sam Alfano 
#011-381

Kahdeksan vaikuttavaa esittelyä 
kivien istuttamisesta ja kaiverruk-
sesta! Erittäin informatiivinen tunti 
mestarikaivertaja Sam Alfanon 
kanssa on viihdyttävä opettaen 
samalla erilaisia kivien istutus- ja 

kaiverrustekniikoita. 1 tunti. 
Saatavana vain englannin kielellä.

KORUT JA KIVIEN ISTUTUS

The Art of Setting Princess Cuts
#022-922

Tässä Blaine Lewisin DVD:ssä 
esitellään valtavia suurennok-
sia, 3D-animaatioita ja satoja 
vinkkejä siitä, millä tavoin Prin-
cess- tai Fantasy-tekniikalla 
hiottuja kiviä voidaan istuttaa 

nopeasti ja tehokkaasti niin perinteisiin kuin 
erityisiin kehyksiin. Sarjaan kuuluu myös vali-
koima harjoituskehyksiä ja zirkonioita uusien 
istutustekniikoiden harjoittelemiseksi ilman 
pelkoa siitä, että arvokkaat kivet vaurioituisivat. 
Lisäksi toimitukseen kuuluu kolme vakiojyrsintä 
leikkaustöitä varten. 2 tuntia ja 11 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

Bezel & Flush Setting
#022-548

Kultaseppämestari Blaine Lewis 
esittelee kehysistutus- ja ”hiertä-
mällä istutus” -tekniikoita timan-
teilla ja värillisillä kivillä. Mikros-
kooppisen tarkat kuvat ja 
animaatiot välittävät hänen 

ammattitaitoaan. Esitystapa on niin selkeä, että 
tunnet olevasi hänen kanssaan samassa luokka-
huoneessa. Videossa esiteltävät kehykset, kivet 
ja työkalut sisältyvät toimitukseen, niin että voit 
harjoitella itse. Sisältö: 1 DVD, 2 harjoituske-
hystä, 2 harjoituskivisarjaa, 1 GRS-kiillotusteräs 
sekä mallineita. 2 tuntia ja 14 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.
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GRS-koulutuskeskus

Haluatko oppia kaivertamaan tai 
 istuttamaan jalokiviä ?

Vai haluatko saada käytännön jatkokoulutusta 
 GRS-paineilmatyökalujen käytöstä?

Ota meihin yhteyttä ! 
Saat opastusta laitteiden käytöstä, ja lisäksi voit kokeilla itse paikan päällä tekniikoita ja 

asiantuntijoidemme ohjauksella käsinkaiverrusta ja yksinkertaisia istutustöitä. 
Autamme mielellämme sinua löytämään sopivan kurssin koulutusvalikoimastamme, 

joka sisältää kaikki tasot alkeiskursseista Grand-Master-ohjelmaan saakka.

JULKAISUTIEDOT
Tuotteita ja niiden teknisiä tietoja, mittoja, painoja jne. koskevat tiedot ovat tämän 
luettelon painamispäivän mukaisia, ne eivät ole sitovia. Tässä luettelossa kuvattujen 
tuotteiden valmistajat pidättävät itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan, lopettaa 
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ennakkoilmoitusta tai ilman velvollisuutta päivittää tätä tuoteluetteloa. Käänny 
GRS-myyntipisteesi puoleen ajankohtaisten tietojen saamiseksi. Olemme laatineet 
tämän luettelon suurella huolella, mutta jos epäilet sen kaikesta huolimatta sisältävän 
virheitä, älä epäröi ilmoittaa asiasta meille. 
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Periaate
Yleiset myynti- ja toimitusehdot löydät sivuiltamme verkkokauppa.rasmussen.fi

Hinnat
Mikäli toisin ei sovita, tuotteista velotetaan toimituspäivänä voimassa olevat hinnat. 
Kaikki hinnat ovat nettohintoja. Niihin lisätään arvonlisävero ja toimituskulut Vantaan 
varastosta.

Toimitusajat
Toimitusajat eivät ole sitovia. Mikäli K.A.Rasmussen Oy ei pitäydy sovituissa määrä-
ajoissa, siltä ei voi vaatia vahingonkorvausta. 

Toimitus
Mikäli toisin ei sovita, tuotteet lähetetään postitse tai huolintaliikkeen välityksellä. 
Tuotteiden puuttumisesta tai vaurioista on ilmoitettava välittömästi niiden toimitta-
jalle. Tällaiset lähetykset tulee vastaanottaa ainoastaan varauksella. K.A.Rasmussen 
Oy veloittaa rahti- ja pakkauskulut tilaajalta.

Maksuehdot
Sopimuksen mukaan.

Reklamaatiot
Tuote on tarkastettava sen vastaanottamisen yhteydessä. Reklamaatiot on tehtävä kirjal-
lisesti (sähköpostitse tai faksitse) välittömästi lähetyksen vastaanottamisen jälkeen, kui-
tenkin viimeistään 7 päivän kuluttua. Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei huomioida. 
Oikeutettujen ja määräajan sisällä tehtyjen reklamaatioiden kyseessä ollessa valintamme 
mukaan joko korjaamme tuotteen tai vaihdamme sen uuteen kohtuullisen ajan kuluessa. 
Muita vaatimuksia, kuten esimerkiksi hinnan alennukset, kaupan purkaminen tai vahin-
gonkorvaus ei huomioida.

Omistuksenpidätysehto
Toimittamamme tavara pysyy omistuksessamme siihen asti, kunnes se on maksettu 
kokonaisuudessaan.

Suoritus- ja oikeuspaikka
Tavaratoimitusten sekä ostohinnan maksun suorituspaikaksi katsotaan K.A.Rasmussen 
Oy:n kotipaikka, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. K.A.Rasmussen Oy:n kanssa sol-
mittuja sopimuksia koskee Suomen laki. Oikeuspaikka on K.A.Rasmussen Oy:n koti-
paikka.

Takuuehdot
Kaikkia tuotteita koskee 2 vuoden takuu tuotteen ostopäivästä laskien. Takuu kattaa 
ainoastaan todistettavat materiaali- tai tuotantovirheet, joita ei ole havaittu tuotteen 
toimitustarkastuksen puitteissa. K.A.Rasmussen Oy korjaa tällaiset viat maksutta tai 
vaihtaa tuotteet uusiin. Muita vaatimuksia, kuten esimerkiksi hinnan alennukset, 
kaupan purkaminen tai vahingonkorvaus ei huomioida. K.A. Rasmussen Oy maksaa rah-
tikulut K.A.Rasmussen Oy-yhtiöltä vastaanottajalle. Takuu ei kata kuljetusvaurioita, 
virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä eikä normaalista kulumisesta johtuvia vaurioita. 
Öljypitoisesta ilmasta johtuvat vauriot katsotaan virheellisen käytön aiheuttamiksi vau-
rioiksi, eikä takuu kata niitä. 
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Voit tilata kaikkia GRS-tuotteita ja luonnollisesti myös muita K.A.Rasmussen 
Oy:n - tuotteita vaivattomasti Internetin välityksellä.


