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GRS on vuonna 1977 perustetun Glendo LLC -yhtiön 
 tuotepaletti. Yrityksen päätoimipaikka on Empo-
riassa (Kansas, USA). GRS-työkalut ovat Glendo-yh-
tiön oman kehitystyön tulosta ja ne valmistetaan 
yhtiön omassa tehtaassa. Tämä äärimmäisen inno-
vatiivinen yritys kehittää yhdessä Emporia State -yli-
opiston kanssa jatkuvasti uusia tuotteita. Yrityksen 
työkalujen ja apuvälineiden valikoima kattaa jaloki-
vien istuttajien ja kaivertajien kaikki tarpeet. Toimi-
vuutensa ja laatunsa ansiosta GRS-työkaluista on 
tullut korvaamattomia näillä aloilla ja ne ovatkin 
alansa kiistaton markkinajohtaja. Työkaluja käyttä-
vät kuitenkin kasvavassa määrin myös asesepät, 
veitsentekijät, puunveistäjät, jopa arkeologit jne. 
toisin sanoen kaikki, jotka kaivertavat, veistävät 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 laserhit-
sauslaitteiden tulemisen koru- ja kelloalalle, ei kukaan 
voi muutaman vuoden kuluttua kuvitellakaan työs-
kentelevänsä alalla ilman GRS-tuotteita.
Saatuamme kunnian toimia GRS-tuotteiden Suomen 
pääedustajana haluamme antaa teille mahdollisuu-
den tutustua tarkemmin näihin työkaluihin ja apu-
välineisiin. 

Eräitä tuotteita, joita ei saa tuoda Eurooppaan ja 
Suomeen teknisistä syistä, olemme onnistuneet kor-
vaamaan (esim. 115 voltin laitteet) nimekkäiden val-
mistajien, kuten Badeco S.A. ja Busch®, laadukkailla 
tuotteilla.

Tutustu kuvastoomme ja hanki itsellesi yleiskäsitys 
moni puolisesta GRS-valikoimasta.
Jos tarvitset neuvontaa tai tukea tuotteiden käy-
tössä, älä epäröi soittaa meille!

Ystävällisin terveisin, K.A.Rasmussen Oy

Perinteistä laatua

Suomessa vuodesta 1993 toi-
minut K.A.Rasmussen Oy 
kuuluu Pohjoismaiden suu-

rimpaan jalometalliyritykseen, Norja-
laiseen vuonna 1872 perustettuun 
K.A.Rasmussen-konserniin.
Toimitamme jalometallituotteita 
kulta-, hopea- ja koruseppäteollisuu-
delle, rahapajoille, elektroniikka- ja 
kemianteollisuudelle. Valikoi-
maamme kuuluu myös työkaluja, 
korunosia, hammaskultaa ja muita 
dental tuotteita. Ostamme kierrätyk-
seen jalometalliromua, joka sulate-
taan, jalostetaan ja käytetään raa-
ka-aineena uusiin tuotteisiin 
tehtaallamme Norjan Hamarissa.
Myymälässämme Helsingin Eteläran-
nassa palvelemme niin alan ammatti-
laisia kuin harrastelijoitakin. Asiak-
kaitamme ovat myös romukullan 
myyjät ja sijoitusmetallien ostajat.
Kehitämme jatkuvasti tuotevalikoi-
maamme. Uusimmat tiedot sekä 
hinnat löydät verkkokaupastamme; 
verkkokauppa.rasmussen.fi sekä 
seuraamalla sivujamme 
www.rasmussen.fi.

Tervetuloa ostoksille !!!

K.A. Rasmussen Oy
Eteläranta 14 P 010 337 5000 info@rasmussen.fi
FI-00130 HELSINKI F 09 – 2764 2710 www.rasmussen.fi
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Glendo tuo ihmisille ympäri maailmaa mieleen innovatiiviset tuotteet, 
laadukkaan valmistuksen ja sitoutuneet työntekijät.

Vuonna 1977 perustettu Glendo on yhä edelleen johtava koru- ja kaiver-
rustyökalujen sekä teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen 
laitteiden kehittäjä.

Glendon päätoimipaikka sijaitsee Emporiassa, Kansasissa USA:ssa, 
jossa sillä on 4 500 m2:n tiloissa työkalujen valmistusta, konehalli, toi-
mistoja ja hyvin varustettu koulutuskeskus.

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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Paineilmajärjestelmien käyttöä varten  tarvitaan öljytöntä 
 paineilmaa vakiokäsikappaleiden käyttövoimaksi. 
GraverMach AT-mallissa on integroitu Airtact-ohjaus 
käsi- ja jalkaohjausta varten.

Paineilmajärjestelmät

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

1 2

54

8

11

6

9
10 12

3

7

15

13

14

16

Näkymä edestä

Näkymä takaa

GraverSmith™
#004-895-EU

Tällä monipuolisella ja tehokkaan pneumaattisen isku-
voiman omaavalla laatutyökalulla voidaan istuttaa 
jalokiviä ja tehdä kaiverruksia. Se soveltuu ihanteelli-
sesti ammattimaisille jalokivien istuttajille, kaivertajille 
ja käsityöläisille, jotka haluavat nopeuttaa työskente-
lyään.
Kuten kaikki muutkin GRS-laatutyökalut, se vähentää 
käyttäjän väsymistä, lisää tehoa ja parantaa työn laatua. 
Suuri vakiokäsikappaleiden valikoima avaa GraverSmi-
thille laajan käyttöalueen.
➔ Mitat (P × L × K): n. 25,4 × 14,7 × 22,9 cm

Paino: 7,7 kg
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Millaisia ominaisuuksia  vakiojärjestelmillä on ja miten niitä voi vertailla?
Jokaisessa järjestelmässä on jalkaohjaus ja ilmansuodatin, ja ne tarvitsevat puhdasta öljytöntä ilmaa vähintään 3 barin pai-
neella sekä vähintään 40 litran virtausnopeudella minuutissa. Virransyöttö 100/240 V 50/60 Hz:n taajuudella. Kaikkien vakio-
järjestelmien iskunopeus on 400–8 000 iskua minuutissa (SPM). Käsikappaleet ovat erikseen toimitettavissa. Suurimmat erot 
on kuvattu alla.

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.

GraverMach™ AT
#004-965-EU

Vielä milloinkaan ei paineilmatoiminen käsikappale-
järjestelmä ole tarjonnut käyttäjälle näin paljon jous-
tavuutta. Yhdistetyn käsi- ja jalkaohjauksen myötä 
on saavutettu olennainen tekninen edistysaskel. 
Käyttäjä voi koska tahansa vaihtaa käsiohjaukselta 
jalkaohjaukselle toiminnan keskeytymättä. Näin saa-
vutetaan erittäin hyvä työmukavuus ja tarkkuus 
lukuisien luovien töiden alueella.
GraverMach AT on hetkessä tuttu kaikille käyttäjille, 
jotka ovat käyttäneet sen edeltäjämalleja, kuten 
esim. GraverMaxia, GraverMax SC:tä tai alkuperäistä 
GraverMachia. Lisänä työkalussa on tarkasti säädet-
tävän käsiohjauksen mahdollisuus, mikä nostaa sen 
aivan omaan luokkaansa. Käsiohjaustekniikka perus-
tuu GRS-Airtact-järjestelmään. Tämä teknisesti kehit-
tynyt (patentoitu) paineilmaohjaus mahdollistaa työ-
kalun varman ja intuitiivisen ohjauksen ilman, että 
itse käsikappaleessa tarvitaan muita liikkuvia osia. 
Jos haluat käyttää jalkaohjausta, voit siirtyä käyttä-
mään sitä valintakytkimen avulla muutamassa sekun-
nissa. Mahdollisuus vaihtaa välittömästi käsiohjauk-
selta 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

GraverMax™ G8
#004-995-EU

Tämä kaiverrusjärjestelmä laajentaa jokaisen käsikap-
paleen tehoaluetta täydellisellä ohjauksella koko 
iskunopeuksien alueella.
GraverMax G8:n teho on 400–8000 iskua minuutissa, 
siinä on esiasetettava kuristusventtiili reagoimisominai-
suuksien säätämiseksi sekä kaksiportainen tarkkuusil-
manpaineensäädin. Moderniin ergonomiaan kuuluu 
etusivun ilmanpaineen säätö, pikakytkettävät ilmanpai-
neliitännät, takasivulla oleva jalkapolkimen liitäntä sekä 
moderni pulssin kuristusyksikkö, joka toimii käytän-
nössä äänettömästi ja värinättömästi.
GraverMax G8:ssa on liitännät kahta käsikappaletta 
varten ja yksi liitäntä muita paineilmatyökaluja varten, 
mukaan lukien käsikappale ”GRS Ultra 850”. Käsikap-
paleita ja työkaluja saa erikseen. Kaikki vakiokäsikap-
paleet sopivat tähän laitteeseen.
➔ Mitat (P × L × K): n. 30,5 × 13,2 × 20,8 cm

 Paino: n. 9,5 kg
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Vakiokäsikappaleita voidaan käyttää kaikilla 
GRS-paineilmajärjestelmillä, esim. GraverSmith, 
GraverMax G8 tai GraverMach AT.

Vakiokäsikappaleet

Käsikappaleen pidin
#602-510

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

Käsikappaleteline
#024-210

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

901 Sisäholkki V3
#004-406-V3

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

Magnum

Tuskin mikään muu käsikappale yltää Magnum-käsikappaleen tehotasolle. 
Kompakteista mitoistaan huolimatta se tarjoaa enemmän tehoa kuin aikai-
semmat kaksi kertaa pidemmät käsikappaleet. Siinä on erittäin hieno 
ohjaus ja se tarjoaa huomattavasti paremmat hienosäätömahdollisuudet 
kuin muut vastaavalla maksimiteholla varustetut käsikappaleet.

Magnum Palm
#004-940

Vakio kiristysmäntä Palm-nupilla, 
mukaan lukien 6 QC- työkalun 
pidintä. 
➔ Pituus: 69 mm. Paino: 162 g

Magnum Oval
#004-940-OVAL

Vakio kiristysmäntä Oval-nupilla, 
mukaan lukien 6 QC- työkalun 
pidintä. 
➔ Pituus: 73 mm. Paino: 173 g

901 -käsikappalesarja
#004-910

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

Monarch -käsikappalesarja 
#004-926

Sisältää Monarch-käsikappaleen, QC-käsikah-
van (#004-805), 6 QC -työkalun pidintä ja 
yhden QC-työkaluhyllyn.

901

901 
#004-901

Tässä käsikappaleessa on erittäin suuri iskuvoima-alue, jota voi ohjata erittäin 
tarkkaan. Kompaktissa käsikappaleessa on eloksoitu alumiininuppi ja lämpö-
käsitellystä jaloteräksestä valmistettu kiristysmäntä sekä sivuletkuliitännän 
säätö. Se kattaa useimmat kaiverrus- ja jalokivien istutustöiden tarpeet. Sovel-
tuu erityisen hyvin hienoihin kaiverrustöihin, syviin korkokuvatöihin sekä lähes 
kaikkiin istutustöihin, erityisesti Pavé-istutuksiin. Täydellisesti lämpökäsiteltyä 
jaloterästä.
Sisältää 6 QC- työkalun 
pidintä. 
➔ Pituus: 66 mm

 Paino: 68 g

Monarch 

Monarch 
#004-921

Kyseessä on tarkin käsikappaleemme erittäin hienojen istutustöiden ja kai-
verruksien varmaan suorittamiseen, erityisesti Bulino- ja setelitekniikkaa 
käyttäen. Monarch-käsikappaleessa on eloksoitu alumiininuppi ja lämpö-
käsitellystä jaloteräsrakenteesta valmistettu kiristysmäntä sekä sivuletkulii-
tännän säätö. Käsikappale ei sovellu jalokivien istuttamiseen.
Sisältää 6 QC- työkalun pidintä.
➔ Pituus: 59 mm.

 Paino: 51 g
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Maestro Original 
#004-947

Muotoiltu GRS Maestro Original -käsikappale 
soveltuu erityisen hyvin Scrimshaw- ja Stipp-
ling-tekniikoihin. Se on ergonominen ja kapea, 
hyvin tasapainotettu ja toimii rauhallisesti. Koska 
sen sisäosan rakenne on samantyyppinen kuin 
Monarch-mallissa, sitä voidaan käyttää erin-
omaisesti myös sellaisissa metalliin tehtävissä 
hienoissa kaiverrustöissä, joissa vaaditaan vain 
vähäistä tai keskimääräistä voimaa. Lämpökäsi-
teltyä terästä ja tukevaa messinkiä. 
Sisältää 6 QC- työkalun pidintä.
➔ Kokonaispituus: 101,6 mm

 Maksimipituus: 108 mm

 Paino: 68 g

Maestro

Maestro MX
#004-909

Käsikappaleen Maestro MX paino ylittää mallin 
EX painon 72 %:lla. Tästä syystä tämän käsikap-
paleen teho on jopa parempi kuin GRS Magnum 
-mallin ja se on epätavallisen tarkasti ohjattavissa 
varjostuskaiverruksessa. Sisältää 6 QC- työkalun 
pidintä.
➔ Kokonaispituus: 101,6 mm

 Pidennettävissä: 108 mm:iin pyörivän holkin avulla

 Paino: 140,6 g

Maestro EX
#004-905

Käsikappale Maestro EX on yhtä pitkä kuin 
Maestro, mutta halkaisijaltaan 20 % suurempi. 
Maestro EX -iskumäntä on yli 3,5 kertaa paina-
vampi ja hämmästyttävän tehokas sopien näin 
laajalla käyttöalueella käytettäväksi, esim. kivien 
istutuksessa, yleisissä metallikaiverrustöissä, 
tekstuuritöissä sekä taonnassa. Koko työalue on 
erinomaisesti hallinnassa. Laitetta käytetään 
yhdessä vakiomallisen GRS QC -työkalun pitimen 
kanssa. Lämpökäsiteltyä jaloterästä ja tukevaa 
messinkiä.
Sisältää 6 QC- työkalun pidintä.
➔ Kokonaispituus: 101,6 mm

 Pidennettävissä: 108 mm:iin pyörivän holkin avulla

 Paino: 99,8 g

Airtact™-käsikappaleet
Airtact-käsikappaleiden käyttö on mahdollista 
vain GraverMach AT paineilmajärjestelmällä.

901 AT
#004-901-ATSS 

Tässä käsikappaleessa on erittäin suuri iskuvoi-
ma-alue, jota voi ohjata erittäin tarkkaan. Muka-
vassa, pienikokoisessa käsikappaleessa on sää-
dettävä sivuletkuliitäntä ja se täyttää useimmat 
kaiverrus- ja jalokivien istutustarpeet. Soveltuu 
erityisen hyvin hienoihin kaiverrustöihin, syviin 
korkokuvatöihin sekä lähes kaikkiin istutustöihin, 
erityisesti Pavé-istutuksiin. Täydellisesti lämpökä-
siteltyä jaloterästä. Airtact-järjestelmää varten. 
Sisältää erilaisia lisävarusteita.
➔ Pituus: 66 mm. Paino: 105 g

Monarch AT
#004-921-ATSS 

Kyseessä on tarkin käsikappaleemme erittäin hie-
nojen istutustöiden ja kaiverruksien varmaan suo-
rittamiseen, erityisesti Bulino- ja setelitekniikkaa 
käyttäen. Monarch-käsikappaleessa on lämpökä-
sitellystä jaloteräsrakenteesta valmistettu kiristys-
mäntä sekä sivuletkuliitännän säätö. Käsikappale 
ei sovellu jalokivien istuttamiseen. Airtact-järjes-
telmää varten. Sisältää erilaisia lisävarusteita.
➔ Pituus: 59 mm. Paino: 102 g

Magnum AT
#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 hienosäätömahdollisuudet. 
Airtact-järjestelmää varten. Sisältää erilaisia lisä-
varusteita.
➔ Pituus: 69 mm. Paino: 175 g

EasyAT Palm Cap

#004-937 EasyAT Palm Cap, kevyt
#004-938 EasyAT Palm Cap, keskiverto

EasyAT Palm Cap parantaa Airtact®-käsikappaleen herkkyyttä. Kun EasyAT Palm 
Cap asennetaan, sen koko pinta aktivoi käsikappaleen, joka asettuu miellyttävästi 
käteen. Saatavana kolme eri herkkyysastetta. Soveltuvat kaikkiin kolmeen käsikap-
paleeseen.

#004-939 EasyAT Palm Cap, kova
#004-936 EasyAT Palm Cap, 
 3 kpl/pakkaus Mikä on ”Quick Change (QC)” ? 

Löydät kuvauksen tämän 

 luettelon sivulta 44.



8 Pääkomponentit

MicroBlock™
#003-683

Tässä laitteessa pieni kätevä koko 
yhdistyy ainutlaatuisella tavalla 
tukevuuteen. Itsekeskittävällä kiris-
tysleukajärjestelmällä varustettu 
MicroBlock on kehitetty kivien 
istutusta, pieniä kaiverrustöitä ja 
muita tarkkuustöitä varten.
Sisäisen vääntö/jarrutusjärjes-
telmän ansiosta käyttäjä voi 
valita vääntövastusten ”vapaa” – 
”lukittu” väliltä. Tämä kaiverrus-
kuula sopii matalan profiilinsa 
ansiosta erinomaisesti mikroskoo-
pin 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).

Kaiverruskuulat ja 
varusteet

Tietoja Alexander-sor-
muksenpidinsarjasta 
on sivuilla 20–21.

Korkeus: 86 mm

StepRiser MicroBlock™-
mallia varten
#003-674

Nyt käyttäjät voivat säätää työskente-
lykorkeutta todella helposti – uuden 
MicroBlock-mallia varten kehitetyn 
StepRiser-järjestelmän avulla. Vältä 
väsymistä ja paranna tehokkuuttasi, 
ennen kaikkea mikroskoopin alla. 
Jokainen korotuskappale nostaa MicroBlockin työskentelykorkeutta 
12,7 mm:llä (#003-683). Ne voidaan myös pinota helposti ja tukevasti. 
Muovialusta sopii jokaisen korostuskappaleen muotoiltuun painau-
maan, tai itse korostuskappaletta voidaan käyttää alustana.

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

Lyhyet MicroBlock™-kiristysleuat 
#003-651

GRS MicroBlock tai MicroBlock XL madal-
tuu noin 9,5 mm.
• Sopii erinomaisesti yhteiskäyttöön 

Alexander-sormuksenpidinsarjan ja 
ID-sormuksenpitimen kanssa

• Samat nastareiät ja kierteet kuin vakiomallisissa 
MicroBlock-kiristysleuoissa

• Sisältää kierremutterin
• Täydellinen mikroskoopin kanssa työskentelyyn

Yhteensopiva kaikkien GRS-MicroBlockien kanssa (#003-683 
ja #003-773, eivät sisälly toimitukseen).
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MicroBlock™ XL
#003-773

Uusi MicroBlock® XL on suurempi ja painavampi, ja siinä on enemmän toi-
mintoja. Se painaa 3,1 kg, ja kuulan halkaisija on 100 mm. MicroBlock 
XL tarjoaakin täydellisen kokovaihtoehdon MicroBlockin ja Standard 
Blockin väliin. Koska kiristysleuat ovat samat kuin MicroBlockissa, 
MicroBlock XL on yhteensopiva kaikkien MicroBlock-pidikkeiden 
kanssa. Mukana toimitetaan sekä muovi- että kumijalusta, jotka 
mahdollistavat tarkan hallinnan. Tämä pieni ja kätevä kaiverruskuula 
soveltuu täydellisesti kivien istuttamiseen, pieniin ja keskikokoisiin kai-
verruksiin ja muihin tarkkuustöihin. Sisäisen vääntö-/jarrutusjärjes-
telmän ansiosta käyttäjä voi valita vääntövastuksen väliltä 
”vapaa”–”lukittu”. Matala profiili sopii erinomaisesti mikros-
koopin alla tehtäviin töihin.

Toimitukseen sisältyvät kaiverruskuula, 4 nastaa, 1 kumijalusta, 1 muo-
vijalusta, 1 muovinen kuusikanta-avain, 1 ruuviavain, 6 ruuvia ja Ther-
mo-Loc-mallisarja.

➔ Paino: 3,1 kg

 Kuulan halkaisija: 100 mm

 Kiristysleukojen leveys: 46 mm

 Kiristysleukojen korkeus: 22 mm

 Maks. avaus: 70 mm

MicroBlock™ XL ja kiinnitys- ja 
pidikesarja 520
#003-774
Toimitukseen sisältyvät kaiverruskuula, varusteet sekä kiinnitys- ja pidi-
kesarja 520 (#003-520).

korkeus: 95,25 mm

korkeus: 152 mm

MicroBlock™-kumijalusta
#003-439 

MicroBlock-kumijalusta parantaa pitoa ja hallitta-
vuutta. Yhteensopiva kaikkien GRS-MicroBlockien 
kanssa (#003-683 ja #003-773, saatavina erik-
seen).

520 Kiinnitys- ja pidikesarja
#003-520

Kiinnitysongelmat on helppo ratkaista erilaisten nastojen avulla, jotka sopivat jokaisen 
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 jyr-
sitty pyöreä profiili, 4 paksua, pyöreää 
nastaa, joissa sivuilla jyrsityt profiilit, 
8 kumipäällysteistä nastaa, 2 nahka-
päällysteistä rengaskiristintä ja 2 kiris-
tysleukaa kompaktissa kiinnitysjalus-
tassa.

Standard Block
#003-530 

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

Toimitukseen sisältyvät ylempien kiristysleukojen kiinnityslaatat, 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).
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Matalaprofiilinen kaiverruskuula
#003-615

Tämän kaiverruskuulan avulla löydät täsmälleen oikean työskentelykorkeu-
den mikroskooppisi alta: jos työkappale vaatii matalampaa korkeutta, tämä 
kaiverruskuula tarjoaa miellyttävät 152 mm tilaa hyvän näkyvyyden ja opti-
maalisen kohdistuksen takaamiseksi. Tämän kaiverruskuulan kiristysleuko-
jen koko ja kapasiteetti on sama kuin MagnaBlock-mallin, mutta se on n. 
38 mm matalampi. Kuulan ylempi puolisko 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

MagnaBlock
#003-021

Raskas kaiverruskuula antaa lisätukevuutta käytettäessä karkeampia työ-
kaluja, siselöintivasaroita ja vastaavia. Massiivinen kuula- ja rullalaakerijär-
jestelmä mahdollistaa pehmeät käännökset ilman kulumista tai välystä. 
Vääntövastus voidaan säätää helposti sisäisen vääntö/jarrutusjärjestelmän 
avulla. Valmistettu vankasta jaloteräksestä, satinoitu pinta. Mustat kiinni-
tysleuat 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

Yleismallinen paikoitusnastapu-
ristin
#003-775

Tämä Sergej Manaenkon suunnittelema ratkaisu muuttaa minkä tahansa 
kaiverruskuulan paikoitusnastapuristimeksi. Alapuolella on kiskot, jotka 
sopivat kaikkien GRS-kaiverruskuulien kiristysleukoihin. Työnnä kiristysleu-
koihin tai käännä, kunnes keskitys mikroskoopin alla on täydellinen.
• Itsekeskittävä kiristysleukajärjestelmä
• Täydellinen kellonosien, riipusten, pienten veitsien ja muiden pienten 

kappaleiden kanssa työskentelyyn
• Mahdollistaa työskentelyn koko ajan keskitetysti mikroskoopin alla
• Kääntyy molempiin suuntiin
• Vääntövastus säädettävissä välillä ”vapaa”–”lukittu”
• Laadukasta terästä
• 2,38 mm:n messinki- ja teräsnastat
Toimitukseen sisältyvät yleismallinen paikoitusnastapuristin, 4 teräsnastaa, 
4 messinkinastaa, kuusikanta-avain ja MicroBlock®-kumijalusta.

Yleismallinen paikoitusnastapuristin on yhteensopiva kaikkien GRS-kaiver-
ruskuulien kanssa (eivät sisälly toimitukseen).

➔ Paino: 337 g

 Puristimen halkaisija: 50 mm

 Kiristysleukojen leveys: 50 mm

 Kiristysleukojen korkeus: 8,3 mm

 Maks. avaus: 31 mm (nastojen kanssa 68,5 mm)

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
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Pyörölautanen, 
perussarja
#003-616-V2

Pyörölautasen halkaisija on 
254 mm ja se on varustettu 
teräksisten, litteiden pohjalevyjen väliin sijoitetulla kuulalaa-
kerijärjestelmällä. Irrotettava keskiöintipultti mahdollistaa 
pyörölautasen helpon asettamisen suoraan mikroskoopin 
alle. Toimitukseen sisältyy myös teflonlevy (#044-165) sekä 
pyörölautasen jarrusarja (#003-343).

Työkappaleen kiinnityslaatta
#003-698

Suunniteltu alun perin Scrimshaw-taiteilijoita varten GRS:n koulu-
tuskeskukseen erittäin pienikokoisten ja hienojen esineiden kai-
vertamista varten. Tällä ainutlaatuisella työkalulla työkappale 
voidaan kiinnittää pehmeästi, vaurioittamatta sitä. Soveltuu erin-
omaisesti ohuiden ja kevyiden kappaleiden yksityiskohtien työstä-
miseen, joita ei voida pitää kaiverruskuulassa. Kappaleiden kiin-
nittämiseen käytetään 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 sekun-
nissa niin tiukasti, että kaiverrukset ja muut tarkkuutta vaativat 
työt voidaan suorittaa turvallisesti. Erityiset, suoraviivaisesti 
muotoillut ketjukiristysleuat mukautuvat ongelmitta epätavalli-
siin ja monimutkaisiin muotoihin. Erityisen kovan kumipinnoi-
tuksensa ansiosta kiristysleuat tarttuvat kohteeseensa tukevasti 
ja ilman suurta puristusvoimaa. 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

Muotoilu- ja sommittelutaso
#003-730

GRS-muotoilu- ja sommittelutaso on miellyttävä ja monikäyttöinen levy, joka voi-
daan kiinnittää mihin tahansa GRS-kaiverruskuulaan. 15 cm halkaisijaltaan oleva 
tukeva työtaso on riittävän iso, jotta voidaan suorittaa turvallisesti kaikki mikros-
kooppia vaativat työt. Taso on päällystetty laa-
dukkaalla pehmeällä nahalla suojaamaan siroja 
työkappaleita vaurioilta. Lisäksi tason takaamasta 
suuresta liikkuvuudesta voi olla paljon etua som-
mittelussa.

Nahkapalat
#003-609

Paksuja, martioituja nahkapaloja, joilla 
työkappaleet voidaan kiinnittää tuke-
vasti mihin tahansa ruuvipuristimeen 
tai mihin tahansa kaiverruskuulaan. 
Voidaan käyttää yhdessä timanttisuih-
keen kanssa stikkeleiden ja työkalujen 
kiillottamiseen. Sarjaan kuuluu kaksi 
nahkapalaa.
➔ Mitat (P × L): 50,8 × 76,2 mm

Kuusikanta-avain, 
6 mm
#003-662 

Tässä avaimessa on
pyöreä, litteä, alumiini-
nuppi ja se voi jäädä kaiverruskuulaan 
työn ajaksi. Sopii kaikkiin GRS-kaiver-
ruskuuliin MicroBlockia lukuun otta-
matta.

Super Pins

Nämä nastat sopivat ihanteellisesti suu-
rempien kohteiden kiinnittämiseen vauri-
oittamatta niitä. Ne on valmistettu teräk-
sestä ja päällystetty kulutusta kestävällä 
muovilla. Ne sopivat jokaisen GRS-kai-
verruskuulan kiristysleukareikiin.

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

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

Pyöreälinjainen kiinnityssarja
#003-623

Innovatiivinen ja varma kiinnitystapa epäsäännöllisen muotoisille kappa-
leille. Kiristysleuat sopivat kaikkien GRS-kaiverruskuulien ylempiin reikiin. 
Kovalla kumilla pinnoitetut kiristysleuat mukautuvat automaattisesti kyseessä 
olevaan kappaleeseen, niin että ne saavat tukevan otteen lähes kaikenmuotoisista 
kappaleista minimaalisella puristusvoimalla. Näin epätavallisen muotoiset osat saa 
kiinnitettyä nopeasti ja varmasti kaivertamista tai jalokivien istuttamista varten.

Pyörölautasen 
asennussarja
#004-672

Vaaditaan pyörölautasen (#003-616-
V2) kiinnittämiseksi suuriin kaiverrus-
kuulien kiinnityslaattoihin.
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Satellite™-pyörölautaspaketti
#003-740

Hallitse omaa työskentelyäsi ja siirry 
pois työpöytäsi äärestä. Satellite-pyö-
rölautaspaketti on huipputyötaso 
käsinkaivertajille ja jalokivien istutta-
jille. Järjestelmän vapaan liikkuvuu-
den ansiosta on mahdollista työstää 
suurempia työkappaleita. Paketti on 
varastoitavissa nopeasti ja tilaa sääs-
täen. 
Jalka tekee telineestä äärimmäisen 
vakaan ja varman, mikä takaa myös 
vaikeampien leikkausten onnistumisen. 
Telineen korkeus antaa mahdollisuu-
den valita ihanteellisen työskentelykor-

keuden 46–73 cm. Kiinnityslaitteen ja sen kaasujousimekanismin 
avulla korkeuden säätäminen on nopeaa ja vaivatonta. Paketti 
sisältää myös uuden Satellite-pyörölautasen (#003-656). Sen 
uuden, tukevan rakenteen täysin uudistettu keskiölaakeri ei juuri 
vaadi huoltoa mutta takaa tasaisen ja äänettömän luiston. Pyörö-
lautasen sisäosa on suljettu tiiviisti, joten sinne ei pääse metallipö-
lyä ja likaa. Lautasen pinnassa olevat keskitysviivat helpottavat 
kaikkien GRS-kaiverruskuulien sijoittamista.

Pyörölautasen
Satellite™-teline
#003-735

Pyörölautasen Satellite-telineen vapaan 
liikkuvuuden ansiosta voidaan työstää suu-
rempia työkappaleita. Telineen korkeus 
antaa mahdollisuuden valita ihanteellisen 
työskentelykorkeuden 46 – 73 cm. Kiinni-
tyslaitteen ja sen kaasujousimekanismin 
avulla korkeuden säätäminen on nopeaa ja 
vaivatonta. Jalka tekee telineestä äärim-
mäisen vakaan ja varman, mikä takaa myös 
vaikeampien leikkausten onnistumisen. Pyörölautasen Satellite-teline on 
yhteensopiva pyörölautasen perussarjan (#003-616-V2) ja Satellite-pyörö-
lautasen (#003-656) kanssa. Pyörölautanen ei sisälly toimitukseen.

Satellite™-pyörölautanen
#003-656

Satellite-pyörölautanen on GRS:n uudenaikai-
sin pyörölautanen. Uuden tukevan rakenteen 
täysin uudistettu keskiölaakeri ei juuri vaadi 
huoltoa mutta takaa tasaisen ja äänettömän 
luiston. Pyörölautasen sisäosa on suljettu tii-
viisti, joten sinne ei pääse metallipölyä ja likaa. 
Lautasen pinnassa olevat keskitysviivat hel-
pottavat kaikkien GRS-kaiverruskuulien sijoit-
tamista. Toimitukseen sisältyvät myös pyörö-
lautasen jarrusarja (#003-343) ja teflonlevy 
GRS-kaiverruskuulia (#044-165) varten.

Satellite™-keruualusta
#003-738

Keruualusta työstettäviä jalometalleja ja kiviä 
varten sisältää kiinnitystarvikkeet ja jarrutusjärjes-
telmän.

Satellite™-paketti ja kiinteä taso
#003-750

Hallitse omaa työskentelyäsi ja siirry 
pois työpöytäsi äärestä. Satellite-pa-
ketti ja kiinteä taso ovat huipputyötaso 
käsinkaivertajille, jotka suosivat 
Spezial-kaiverruskuulaa (#003-541). 
Järjestelmän vapaan liikkuvuuden 
ansiosta on mahdollista työstää suu-
rempia työkappaleita. Jalka tekee teli-
neestä äärimmäisen vakaan ja varman, 
mikä takaa myös vaikeampien leikka-
usten onnistumisen. Telineen korkeus 
antaa mahdollisuuden valita ihanteelli-
sen työskentelykorkeuden 46–73 cm. 
Kiinnityslaitteen ja sen kaasujousime-

kanismin avulla korkeuden säätäminen on nopeaa ja vaivatonta. 
Teräspinnan halkaisija on 25,4 cm, joten siinä on runsaasti tilaa 
sijoittaa Spezial-kaiverruskuula tukevasti.
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Thermo-Loc, 225 g
#003-664 

Thermo-Loc, 450 g
#003-665

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

Thermo-Loc™
Kiinnitysjärjestelmät kaiverruskuulien 
kiinnittämiseksi.

Kiinnitysjärjestelmät
Thermo-Loc pehmenee lämmitettäessä ja muuttuu 
koostumukseltaan savimaiseksi massaksi, niin että 
sitä voidaan levittää työkappaleen ympärille. Huo-
neenlämpötilassa se muuttuu jälleen kovaksi ja pitää 
työkappaleen tukevasti paikallaan. Thermo-Loc on 
kehitetty pitämään paikallaan epäsäännöllisen muo-
toisia tai helposti rikkoutuvia työkappaleita. Se on 
väriltään keskiharmaa, mikä pienentää silmiin koh-
distuvaa kuormitusta työvalaistuksessa. Aine on 
myrkytön ja biologisesti hajoava. Saatavana useassa 
erilaisessa, kätevässä pakkauksessa.

Thermo-Loc -aloituspakkaus
#003-667 

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

Thermo-Loc-kiristysleukasarja
#003-745

Korvaa yleismallisen tai BenchMate QC paikoitus-
nastapuristimen nastaleuat Thermo-Loc-kiristys-
leuoilla.
• Suunniteltu erityisesti Thermo-Loc-kiinnitykseen
• Laadukasta terästä
• Täydellinen ratkaisu epäsäännöllisen muotoisille 
 kappaleille
• Sopii erinomaisesti yksilöllisten kiristysleukojen 
 valmistukseen sarjatyötä varten

Sisältää Thermo-Loc-kiristysleuat ja Thermo-Loc-mallisarjan. Thermo-Loc-kiris-
tysleukasarja on yhteensopiva yleismallisen paikoitusnastapuristimen kanssa 
(#003-775, ei sisälly toimitukseen).

PTFE-alusta, tarttumaton
#003-291 

Thermo-Loc-muotolevy
#003-699

Thermo-Loc-muotolevyn avulla voit valmistaa juuri toiveidesi 
mukaan muotoiltuja työkappaleen pitimiä. Levyn lukuisia 
pienempiä uria käytetään ilman erotuskappaletta tuke-
vien kiinnittimien aikaansaamiseksi korvakorujen tai 
riipusten kaltaisille esineille. Erotuskappaleen 
avulla voidaan helposti valmistaa pidempiä esi-
neitä (esim. rannekorut) varten mukautettu 
kallistettava pidike, niin että niihin voidaan 
tehdä kaiverruksia ilman tärinää. Näitä itse valmis-
tettuja kiinnikkeitä voidaan käyttää useimmissa kaiverrus-
kuulissa tai ruuvipuristimissa. Thermo-Loc-muotolevyn 

molemmat puolet.

 Kulmalaatta työpöytään 
 kiinnittämiseksi
 #004-559

 Ripustuslevyn kiinnittämiseksi pyöreisiin tai 
 ohuisiin työpöytälevyihin.

 Ripustuslevy
 #004-557

 BenchMate-lisävarusteiden turvalliseksi kiinnittämiseksi työpöytään.

 Korkeussäädettävä pidike ja 
 ripustuslevy

 #004-666

 Mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen mukautetulla korkeu-
della, kork. 101,6 mm. Säädettävissä 12,7 mm:n portaissa.

 Kaiverruskuulan vakiokiinnityslevy
 #004-578

 Suositellaan käytettäväksi Standard Block- tai MagnaBlock-järjestelmän 
kanssa. Kaiverruskuulan korkeutta voidaan vaihdella 24,5 mm.

	 ➔ 178 × 178 × 178 mm

 Kaiverruskuulan suuri kiinnityslevy, 
korkeussäädettävä

 #004-665

 Suositellaan käytettäväksi kaiverruskuulan Spezial kanssa tai minkä 
tahansa muun kaiverruskuulan ja pyörölautasen kanssa. Korkeutta 
voidaan säätää jopa 127 mm korkeussäädettävän pidikkeen avulla.

	 ➔ 178 × 209,5 × 178 mm

 Kiinnityslevyn tuki
 #003-649

 Antaa lisää tukevuutta tärinän välttämiseksi.
	 ➔ Minimikorkeus: 476 mm

  Maksimikorkeus: 864 mm
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BenchMate™ Encore™
GRS:n BenchMate Encoren myötä markki-
noille tulee tehokkaiden ja monipuolisten 
työkappaleenpitimien seuraava sukupolvi, 
jonka uudistukset helpottavat ja nopeutta-
vat päivittäistä työtä.
Mikään muu kuin GRS BenchMate Encore 
kiinnityslaite ei kiinnitä koruja yhtä var-
masti ja tarjoa yhtä paljon liikkumisva-
pautta työskenneltäessä mikroskoopin kanssa 
tai ilman mikroskooppia.

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

Työskentele molemmin käsin
Työkappaleet pysyvät tukevasti paikal-
laan, mutta ne voidaan vaivatta kohdis-
taa uudelleen erilaisia tekniikoita ja työ-
vaiheita varten.

Asennettavissa työpöytään
Asennettavissa useimpiin työpöytiin, helppo 
vaihtaa yhteensopivaan viilatukeen.

Kädentuen sijoittaminen
Kädentukea voidaan käyttää ongelmitta kummalla 
puolella tahansa, ja kiinnitys käy nopeasti.

BenchMate™ Encore™
• Tarkka korkeudensäätö
• Erinomainen liikkumisvapaus
• Ergonominen kädensija
• Nopeasti kiinnitettävä, molemmin puolin
 käytettävissä oleva kädentuki
• Helppo mikroskoopin keskitys
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BenchMate™ Encore™ QC
Työkappaleet pysyvät tukevasti paikallaan, mutta ne voidaan vaivatta koh-
distaa 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 kum-
malle puolelle tahansa. 
Uuden pikavaihtotoiminnon ansiosta pidikkeiden vaihto sujuu käden kään-
teessä. QC-pidike voidaan asettaa ja lukita BenchMate Encoren peruspidik-
keeseen ilman työkaluja.

BenchMate™ Encore™ QCX
Kädet vapauttava työkappaleenpidin BenchMate Encore QCX on muo-
toiltu aivan uudella tavalla, joka takaa sille ylivertaisen liikkuvuuden. 
BenchMate Encore QCX on helppo keskittää mikroskoopin alle, ja sitä 
voidaan säätää kadottamatta työkappaletta näkökentästä. Kahden 
kierteellisen lukitusrenkaan avulla peruspidikkeen korkeus on muutetta-
vissa nopeasti ja helposti. Pidin soveltuu erinomaisesti sekä oikea- että 
vasenkätisille, 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 lisävaruste-
sarja, johon kuuluu 4 muovileukaa, 2 avainta (4 mm:n kuusiokoloavain ja 
iso kiristysavain) ja 5 kiinnitysruuvia. 

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

Sisältö: BenchMate Encore QC, ripustuslevy, vaakasuora ID-sormuksenpi-
din, pystysuora ID-sormuksenpidin, viilatukisarja ja Encore QC lisävaruste-
sarja, johon kuuluu 4 muovileukaa, 2 avainta (4 mm:n ja 4,8 mm:n kuusio-
koloavaimet) ja 5 kiinnitysruuvia.

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

Sisältö: BenchMate Encore QCX, ripustuslevy, vaakasuora ID-sormuksenpi-
din, pystysuora ID-sormuksenpidin, viilatukisarja ja Encore QCX lisävaruste-
sarja, johon kuuluu 4 muovileukaa, 2 avainta (4 mm:n kuusiokoloavain ja 
iso kiristysavain) ja 5 kiinnitysruuvia. 

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 kuusiokoloa-
vaimet) ja 5 kiinnitysruuvia. 
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BenchMate™-varusteet
Käytettäessä BenchMate Encore järjestelmää nämä 
innovatiiviset komponentit tehostavat tuottavuutta ja 
vähentävät päivittäisiin töihin kuluvaa aikaa. 

BenchMate™ Encore™ 
kittauskulho ilman 
istutuskittiä
#004-713

Sopii Thermo-Loc-massalle, istutuski-
tille tai muulle kiinnitysmateriaalille.

BenchMate™ Encore™
-paikoitusnastapuristin
#004-879

Muuta BenchMate Encore QC tai QCX käden käänteessä pai-
koitusnastapuristimeksi.
• Itsekeskittävä kiristysleukajärjestelmä
• Täydellinen kivien istuttamiseen, pieniin kaiverruksiin ja 

muihin tarkkuustöihin
• Sopii erinomaisesti työskentelyyn sekä mikroskoopin kanssa 

että ilman mikroskooppia
• Laadukasta terästä
• 2,38 mm:n messinki- ja teräsnastat
Toimitukseen sisältyvät BenchMate QC paikoitusnastapuris-
tin, 4 teräsnastaa, 4 messinkinastaa ja kuusikanta-avain.

BenchMate™ Encore™ 
puualusta
#004-716

• Ihanteellinen kivien istutustöihin, pieniin kaiverruksiin ja 
tarkkuustöihin.

• Sopii käytettäväksi sekä mikroskoopin kanssa että ilman.
• Täydellinen käytettäessä liimaa tai sellakkaa.
• Yhteensopiva BenchMate Encore QC:n (#004-839 ja #004-

840), BenchMate Encore QCX:n (#004-831 ja #004-832) 
ja BenchMate-muutossarjalla (#004-845) varustetun alku-
peräisen BenchMate-kiinnityslaitteen kanssa.

BenchMate™ 
Encore™- sormuksen 
sisäpidin, vaakasuora
#004-877

Pitää sormuksesta tukevasti kiinni sisä-
puolelta.
Sisältää sormuksen vaakasuoran sisä-
pitimen ja 10 kiristysholkkia.

BenchMate™ 
Encore™- sormuksen 
sisäpidin, pystysuora
#004-878

Pystysuora muoto takaa ihanteellisen 
asennon sormuksen reunojen työstä-
miseen.
Sisältää sormuksen pystysuoran sisä-
pitimen ja 10 kiristysholkkia.

BenchMate™ Encore™ 
kittauskulho
#004-714

• Ihanteellinen kivien istutustöihin, pieniin kaiverruksiin ja tark-
kuustöihin.

• Sopii käytettäväksi sekä mikroskoopin kanssa että ilman.
• Laadukasta, kestävää ja hyvin työstettyä alumiinia.
• Täytetty istutuskitillä, joka pehmenee lämmitettäessä.
• Pitää paikallaan helposti rikkoutuvia, pieniä tai 

epäsäännöllisen muotoisia kappaleita.
• Yhteensopiva BenchMate Encore QC:n (#004-

839 ja #004-840), BenchMate Encore QCX:n 
(#004-831 ja #004-832) ja BenchMate-muu-
tossarjalla (#004-845) varustetun alkuperäisen 
BenchMate-kiinnityslaitteen kanssa.
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Kiinnitys- ja pitotyökalusarja 520 
monitoimiruuvipuristinta varten
#003-520MPV

Kiinnitysongelmat on helppo ratkaista erilaisten nastojen avulla, jotka sopivat 
jokaisen GRS-kaiverruskuulan kiristysleukoihin. Toimitukseen sisältyy 4 puolikasta 
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 jyrsityt profiilit, 8 kumipäällysteistä nastaa, 2 nahkapäällys-
teistä rengaskiristintä ja 2 kiristysleukaa kompaktissa kiinnitysjalustassa.

Ylimääräiset muovikiristysleuat 
BenchMate™-järjestelmää varten
#004-558

Kymmenen muovikiristysleuan paketti.

Viilatukisarja
#004-556

Varaviilatuki, puinen
#004-108

BenchMate™-muutossarja
#004-845

Tekee alkuperäisestä GRS BenchMate kiinnityslaitteesta yhteen-
sopivan QC(X)-pitimien kanssa.

BenchMate™ Encore™ säilytyslista
#024-213

Kaikkien BenchMate QC(X) pitimien säilytysratkaisu.

Monitoimiruuvipuristin
#004-628

Monitoimiruuvipuristin hyödyntää monipuolista BenchMa-
te-järjestelmää ”lift on / lift off”. Toisin kuin muita ruu-
vipuristimia, monitoimiruuvipuristinta voidaan säätää 
kallistamalla ja kääntämällä kahdella akselilla jokai-

seen 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-asennus-
levyyn ja valinnaiseen asennussovittimeen (eivät sisälly toi-
mitukseen). Monitoimiruuvipuristimen (#003-520MPV) kiin-
nitys- ja pitotyökalusarjan 520 avulla voidaan ratkaista 
helposti monia jokapäiväisiä työkappaleiden kiinnittämiseen 
liittyviä ongelmia (erityislisävaruste, tilattava erikseen).

Sahauslevy 
oikeakätisille
#004-680

Sahauslevy 
vasenkätisille
#004-684Juotospidin, 

eristetty
#004-592
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Vakiomallinen juotosa-
puväline ”kolmas käsi”
#004-570

Sisältää 2 kolminivelistä kolmatta kättä 
sekä nelikulmaisen (150 mm) juotto-
pöydän.
➔ Mitat (P × L × K):

 152 × 152 × 305 mm

GRS-juottoapuvälineet tekevät tarkkuusjuottamisesta helppoa pitämällä osia tar-
kalleen vaadituissa asennoissa. Näitä kolmansia käsiä voidaan taivuttaa, kääntää ja 
kallistaa äärettömän joustavasti kaikkiin suuntiin. GRS-juottoasemissa kolmannet 
kädet on yhdistetty kestäviin asbestittomiin juotospöytiin. Nämä apuvälineet autta-
vat pitämään työpöydän siistinä ja myös juottaminen sujuu huomattavasti nopeam-
min. Kiinnitetään työpöytään tai sopii BenchMate-asennuslevyyn.

Kiristysleuan kärjet kolmansia käsiä varten

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

Sopivat täydellisesti GRS:n kolmansiin käsiin. Kork. 316 °C.

Juotosasema 
100 x 100 mm 
#004-569

Lyhyt juotosapuväline 
”kolmas käsi”
#004-545

Sisältää 2 kaksinivelistä kolmatta kättä 
sekä nelikulmaisen (150 mm) juotto-
pöydän.
➔ Mitat (P × L × K):

 152 × 152 × 228 mm

Juotosapuväline ”kolmas käsi”

Korvaamaton juottoapuväline. Korkealaatuinen ja tukeva rakenne.

3 nivelellä 
varustettu 
”kolmas käsi”
#004-546

2 nivelellä 
varustettu 
”kolmas käsi”
#004-646

Vakiomallinen 
kiristysleuan kärki 
”kolmas käsi”
#004-097

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

Wolframista valmistettu valinnainen kiris-
tysleuan kärki soveltuu käytettäväksi 
suurta lämpötilaa vaativissa töissä (myös 
platinatöissä).

Juotoslevyt

Juotoslevy 
152,4 mm
#004-129

Suurlämpötila-juotoslevy
#004-691

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

 Koko 152 × 152 mm

Juotoslevy 
101,6 mm
#004-130

Lyhyt juotosapuväline 
”kolmas käsi”painavalla 
jalustalla
#004-689
➔ Mitat (P × L × K): 

 76,2 × 76,2 × 228,5 mm

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

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 auttavat pitä-
mään työpöydän siistinä ja myös juottaminen sujuu huomat-
tavasti nopeammin.

Jalustalla varustettu 
”kolmas käsi”

Juotosapuväline ”kolmas käsi” ja juottoasema
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Kultasepän työkalut

GRS-sormuskokoleikkuri helpottaa sormusten koon muuttamista tarkan meistotoi-
minnon avulla. Meistettävän sormuksen osan koko voidaan määrittää tarkasti. 
Leikkausviivat ovat aina samansuuntaiset, niin että sormukset voidaan juottaa jäl-
leen siististi ja turvallisesti yhteen. Virheelliset tai epäsiistit 
leikkausjäljet ovat näin historiaa. Meistettyjä kappaleita voidaan käyttää myöhem-
min 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-metallinmuovaaja
#004-725

Voit valmistaa C-profiloidut rannerenkaat helposti GRS-me-
tallinmuovaajan avulla: Muotoile litteät metalliliuskat täydel-
liseksi C-profiiliksi kaiverrettuasi niihin kuviosi. Kiinnitystaive 
sisältää pehmeän metallilejeeringin, joka siirtää puristus-
muotin paineen, vahingoittamatta kuitenkaan kaiverrettua 
kuviota. Lejeerinkiä voidaan tarvittaessa muotoilla uudel-
leen lämmittämällä.
GRS-metallinmuovaaja toimitetaan kahdella erikokoisella 
punsselilla ja säädettävällä kiinnitystaipeella varustettuna. 
Sillä voidaan muovata metalliliuskoja, joiden leveys on 
6,3 mm – 44,4 mm. Suositellaan käytettäväksi pehmeille 
metalleille, kuten kupari-, hopea- ja kultalejeeringit, joiden 
paksuus on n. 0,7 – 2,0 mm. 

Toimitukseen sisältyy metallinmuovaaja, kaksi punsselia, 
kiinnitystaive sekä avain. Ranneketju/ranneketjumateriaali 
ei sisälly toimitukseen.

Uretaanista valmistettu kiinnitys-
taive 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-metallinmuo-
vaaja ei sisälly toimitukseen.

GRS-sormuskokoleikkuri
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Sormuksenpidinsarja Alexander
#003-782

Tämä maailmankuulun kivenistuttajan Alexander Sidorovin kehittämä sormuksenpidin on syntynyt kivenistutustekniikoiden monivuotisten käyttö- ja 
opetuskokemusten tuloksena. Sormuksenpidin Alexander kiinnitetään suoraan GRS-MicroBlockiin, mikä tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia kaiver-
ruksiin ja jalokivien istuttamiseen sormuksiin.
Sarjaan sisältyy kaksi kellon muotoista kiinnitysleuan lisäkappaletta, jotka on kehitetty laajentamaan pysty- ja vaakakiinnitysakseleiden toimintamah-
dollisuuksia. Sarjaan kuuluu kaksi erikokoista vaakakiinnitysakselia, joihin voidaan kiinnittää lähes kaikenlevyisiä sormuksia. Pystysuorassa sormuksen-
pitimessä on kuulajalusta, joka mahdollistaa liikkeet useammassa suunnassa ja siten halutun työpinnan optimaalisen käsittelyn. Sarjaan sisältyy myös 
kaksi täydellistä 10-osaista levitysholkkisarjaa, joita säilytetään laadukkaassa alumiinilokerikossa (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

Alexander-sormuksenpitimen adapteri
#003-747

Adapterin avulla on mahdollista käyttää Alexander-sormuksenpi-
dintä (#003-782) GRS Standard Blockin kanssa (#003-530 ja 
#003-531).
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Sormuksen pidin, käsimalli
#004-625

Vaihdettavat kiinnitysleuat pitävät sormukset 
tiukasti paikoillaan työstöä varten vääntä-
mättä niitä. Muistuttaa BenchMate-pidintä, 
mutta on kevyempi käsikäytön helpottami-
seksi ja valmistettu tukevasta alumiinista.

Kivenistuttajan paketti Alexander
#003-783

Kivenistuttajan pakettiin sisältyy sormuksenpidinsarja Alexander ja GRS-MicroBlock.

Kivenistuttajan paketin Alexander sisältö:
• Sormuksenpidinsarja Alexander (#003-782)
• GRS-MicroBlock (#003-683): 
 kaiverruskuula
• 4 kiinnitysnastaa
• 1 kiristysavain
• 6 ruuvia
• 1 muovialusta
• 1 muovinen kuusikanta-avain
• 1 Thermo-Loc-mallisarja

Sormuksen kiinnityssarja
#003-550

Tämän sormuksen kiinnityssarjan päädyt on päällystetty 
nahalla ja se pitää sormukset tukevasti GRS-kaiverruskuu-
lissa pitäen niistä kiinni ulkopuolelta. Sopii ihanteellisesti 
kivien istuttamiseen tai kaiverrustöihin. Tämä sormuksen 
kiinnityssarja sisältyy kiinnitys- ja pitotyökalusarjaan 520 
(#003-520).
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ID-sormuksenpitimen lisäsarja
#004-755

Tämä GRS ID sormuksenpitimen lisäsarja kaksinkertaistaa työ-
alueen. Se sisältää pidemmän kiinnitysakselin ja kaksipuolisen 
kartion, johon voidaan kiinnittää kaksi kiristysholkkia yhtä 
aikaa. Näin on mahdollista työstää samanaikaisesti kahta sor-
musta tai yhtä leveämpää sormusta. Sarjaan ei kuulu ID-sor-
muksenpidintä eikä kiristysholkkeja. Ne on tilattava erikseen. 

ID- sormuksen pidin
#004-735

GRS ID -sormuksen pidin asettaa sor-
muksen kiinnipidolle uudet mittapuut. 
Kiristysholkki puristetaan molemmin 
puolin kiinnityskartioihin ruuvaamalla 
kiinnitysakseli kiinni. Näin tuotetaan 
tasainen paine ja kiristysholkkia levite-
tään tasaisesti. Näin se pitää sormuksesta tukevasti kiinni sisäpuolelta. Käytettäessä 
vakiokartiota jännitys voidaan asettaa sillä tavoin, että sormusta voidaan kääntää hel-
posti kaivertamisen yhteydessä. Kiristyskartio sen sijaan lukitsee kiristysholkin niin, 
että sormus pysyy tietyssä asennossa. Näin saavutetaan tukeva asento kivien istutta-
miseksi. Sormuksen pidin on hyvä ja edullinen valinta haettaessa yksinkertaista, toimi-
vaa ja laadukasta ratkaisua. 

➔ 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, 2l,5 mm, 22,5 mm

ID-sormuksenpitimen varaosapakkaus
#004-707

ID-sormuksenpitimen kiristysholkit
#004-705

10-osainen sarja.

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

Pakkauksen sisältö: 
• 2 kiinnitysholkkisarjaa à 10 kpl 
• 2 vakiokartiota 
• 2 kartiota, joissa erikoishammastus 
• 1 kiinnitysakseli 
• 1 kiristysmutteri
• 1 kuusiomutteri 
• 1 GRS-kuusikanta-avain

ID-sormuksen ulkopidin 
#004-754

Tällä pitimellä saat lisää vapautta sormusten ulkopuolen tai 
reunan kaivertamiseen. Pidin voidaan kiinnittää eri asentoi-
hin ruuvipuristimeen. Säätöruuvien avulla voit kiinnittää piti-
men ruuvipuristimeen tai ne voidaan jättää pois, jolloin saa-
daan enemmän liikkumatilaa.

Pidin on tarkoitettu käytettäväksi ID-sormuksenpitimen 
(#004-735) kanssa.
Voit myös koota kokonaisen ID-sormuksenpitimen yhdessä 
uuden erikseen tilattavan ID-sormuksenpitimen varaosapak-
kauksen (#004-707) kanssa.

Kuvassa valmiiksi asennettuna 
18,5 mm kiristysholkilla ja 
vakiokartiolla.

Tämä varaosapakkaus on tarkoitettu käy-
tettäväksi ID-sormuksenpitimen (#004-
735) kanssa.
Voit myös koota kokonaisen ID-sormuk-
senpitimen yhdessä uuden erikseen tilat-
tavan ulkopitimen (#004-754) kanssa.
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Tämä pidin kiinnittää sormukset varmasti ja tukevasti niiden sisäpuolelta. Sopii 
ihanteellisesti kivien istuttamiseen tai kaiverrustöihin. Sopii kaikkiin GRS-kaiverrus-
kuuliin ja useimpiin ruuvipuristimiin. Molempiin pitimiin sisältyy kiinnitinkappaleet, 
seitsemän kiristysholkkia, laajennuskartio, ruuvit ja avain.

Vaakasuora
#004-679

Kiristysholkkisarja
#004-616

Sarja on yhteensopiva vaakasuoran sormuk-
sen sisäpitimen (#004-679), pystysuoran 
sormuksen sisäpitimen (#004-847) ja sor-
muksen sisäpitimen (#004-589) kanssa. 
Sisältää seitsemän kiristysholkkia, laajennus-
kartion, ruuvit ja avaimen.

Sormuksen kiinnityssarja 
sormuksen sisäpuolen 
 kaivertamista varten
#004-697

Tämä ainutlaatuinen sormusten kiinnittämi-
seen tarkoitettu kiinnitin mahdollistaa niiden 
sisäpuolen helpon työstämisen. Sitä voidaan 
pitää kädessä tai kiinnittää jokaiseen ruuvipu-
ristimeen tai kaiverruskuulaan. Valmistettu 
vankasta teräksestä, erittäin pitkäikäinen.

Sellakkalevy
#004-106

Kittauskulho, pyöreä
#004-660

Kittauskulho on täytetty erityisellä istutuskitillä, 
joka pehmenee kuumennettaessa. Pienistä, sär-
kyvistä tai epäsäännöllisen muotoisista kappa-
leista saadaan hyvin ote kaivertamista, kivien 
istuttamista ja muuta työstöä varten. Sopii kaik-
kiin ruuvipuristimiin, kaiverruskuuliin tai Ben-
chMate-järjestelmiin. 
➔ Halkaisija: 50,8 mm

Vain kittauskulho, 
ilman istutuskittiä
#004-659

Istutuskitti, 453 g
#002-230

Kittauskulho, kulmikas
#003-022

Kittauskulho on täytetty erityisellä istutuskitillä, 
joka pehmenee kuumennettaessa. Pienistä, sär-
kyvistä tai epäsäännöllisen muotoisista kappa-
leista saadaan hyvin ote kaivertamista, kivien 
istuttamista ja muuta työstöä varten. Sopii kaik-
kiin ruuvipuristimiin tai kaiverruskuuliin.
➔ Mitat (P × L × S): 127 × 89 × 12,7 mm

Sormuksen sisäpidin

Pystysuora
#004-847
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Paineilmakompressori ja varusteet

Paineilmakompressori, 
California Air
#004-982

California Air Toolsin öljytön paineilmakompressori sopii täydel-
lisesti kaikille, jotka arvostavat hyvää hinta-laatusuhdetta. 
Paineilmakompressorin moottorit on suunniteltu pitkäkestoi-
seen jatkuvaan käyttöön. Tehokkaan 1 hv:n moottorin kierros-
luku on 1 680 kierr./min, joten melua muodostuu vähemmän ja 
kuluminen on vähäisempää.
Öljytön kaksimäntäinen pumppujärjestelmä on suunniteltu erit-
täin suorituskykyiseksi ja pitkäikäiseksi. Öljytön pumppu mah-
dollistaa 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 

paineilmasäiliö
• 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) messinkiliitti-
millä. OHJE: Jokaisen GRS Toolsilta ostetun kompressorin 
mukana toimitetaan liitäntäsarja. 

 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 järjestelmään joutuneesta liasta voi olla seurauksena tehon ale-
neminen ja jopa järjestelmän pysyvä vaurioituminen.

Jos laitteisto ja sen osat ovat öljyn ja veden likaamia, järjestelmä tarvit-
see huomattavasti enemmän tehoa samojen tulosten tuottamiseksi. 
Tämä kuormittaa moottoria ja laitteen ohjauspiirilevyjä. Laitteen likaan-
tuminen öljyllä voi vaurioittaa useampia osia ja johtaa lisäksi takuun 
raukeamiseen. Suosittelemme tästä syystä ehdottomasti käyttämään 
Silentairen Val-Airin tapaista kompressoria tällaisten vaurioiden välttä-
miseksi. 

Jos sinulla on laitteidesi liittämiseen tai kompressorin valitsemiseen liit-
tyviä kysymyksiä, ota yhteys myyntikonsulttiimme.

Miksi tarvitsen öljytöntä ilmaa ?
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Silentaire Technologyn 
Val-Air-kompressori
#004-678-220 

Silentairen Val-Air-kompressorit ovat lähes äänettömiä ja toimi-
vat täysin automaattisesti. Ne on varustettu säiliöllä, sisäänra-
kennetulla kosteudenerottimella ja tehopainenäytöllä varuste-
tulla paineilmasäätimellä, varoventtiilillä, ilmansyöttösuodatti-
mella sekä kahvalla tai pyörillä.
Kaikki Val-Air-mallit ovat huipputuotteita. Tässä mallissa on 
vahvistettu ”AL”-suurtehopumppu, teholtaan 1/2 HV, jossa on 
jäähdytyslamelleilla varustettu alumiinipää. Kuten kaikissa mal-
leissa, säiliö on lakattu sisältä ruosteen estämiseksi, minkä 
lisäksi johdossa on sisäänrakennettu koalesenssisuodatin öljyn 
erottamiseksi. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi työpa-
joissa ja ateljeissa sekä joka paikassa, jossa halutaan välttyä 
kompressorin melulta.
Val-Air-kompressori, Sil-Air-mallin edelleen kehitetty versio, toi-
mitetaan vaadittavilla varusteilla paineilmalaitteistojesi suojaa-
miseksi tarpeettomalta kulumiselta. Toimitukseen sisältyy liitän-
täsarja (#004-527), joka sisältää n. 15 metriä pronssiliitännöillä 
varustettua paineilmaletkua sekä ylimääräisen jäähdytystuulet-
timen (#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

Ilmansuodatin-/öljynerotinpakkaus
#004-730-6MM

Tämä kätevä ilmansuodatin-/öljynerotinpakkaus yhdistää 
molemmat suodattimet ja asennuspidikkeen samaan kappa-
leeseen. Se poistaa luotettavasti lian ja öljyn paineilmasta ja 
on tarpeen, jos käytät GRS-laitteitamme öljyvoidellulla 
kompressorilla. Liitokset on sovitettu 6 mm letkuille. Pakka-
uksen kiinnittämiseksi seinään tai työpöytään suositellaan 
M5-ruuveja (eivät sisälly toimitukseen).

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

Käytettäväksi Silentaire kompressorien kanssa. Huomaa, 
että muiden öljyjen käyttö saattaa vaurioittaa Val-Air-komp-
ressoria.

Kompressoreiden 
liitäntäsarja
#004-527

Sisältää n. 15 m pronssiliitännöillä varus-
tettua letkua (6,35 mm).
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Kiertomoottori ja varusteet
GRS:n poraus-/hiontakäsikappale Ultra 850 High Speed tarvitsee ulkoista paineilmaa (väh. 
2–2,5 baaria, 38 l/min.). Badeco-mikromoottori tarjoaa elektronisen kiertomoottorin jaloki-
visepille, kaivertajille, puusepille ja muille käyttäjille. Nämä järjestelmät on tarkoitettu 
poraamiseen, kiillottamiseen, hiontaan ja vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Mikromoottori 
Badeco 
”MX-1 Strong”
#602-600

Huippuluokan mikromoottori, jossa on erinomainen vetävä 
voima ja joustavuus. Se pyörii tärinättömästi ja erittäin hiljai-
sesti.

Tekniset tiedot:
Ohjaus: 230 V / 50 Hz. Ylikuormitussuoja.
Mikromoottori: 24 V, 3,7 A, 24,7 cNm, maks. 180 W.

Keramiikkaviilan pidike
#602-420

Käytännöllinen pidike käsikäyttöisille 
keramiikkaviiloille.

Keramiikkakuituviilat

Standard-keramiikkakuituviila
Keramiikkakuitupohjaiset viilauspäät sopivat ihanteellisesti metallipinnan tarkkaan työstämiseen myös vai-
keapääsyisissä, kuten kaarevissa tai ahtaissa, paikoissa. Viiloja voidaan käyttää koko pituudeltaan, niiden 
käyttöikä on pitkä, eivätkä ne katkea tai mene tukkoon. Viilan muoto on sovitettavissa aina tarpeidesi 
mukaan, ja se viilaa rakenteensa ansiosta sekä etupuolella että sivuilla. Soveltuvat erinomaisesti kaikille 
materiaaleille, joiden kovuus on alle HRC 57 (kulta, hopea tms.).

Saatavana seuraavat muodot ja karkeudet:

Viilan käsikappaleet ”Deluxe”

Tämä kiertomoottorilla varustettu turbiinikäsi-
kappale pyörii 320 000 kierr./min vauhdilla ja 
mahdollistaa näin lähes kaikkien materiaalien 
vaivattoman kaivertamisen, koristelun ja hion-
nan. Se on tarkoitettu ainoastaan 1,6 mm -var-
rella varustetuille FG-instrumenteille. Soveltuu 
suoraan GraverMach AT-, GraverMax G8 -järjes-
telmään tai mihin tahansa säädeltyyn paineil-
mansyöttöön liitettäväksi.

GRS poraus-/hiontakäsikappale 
Ultra 850 GRS-jalkasäätimellä
#004-861

GRS poraus-/hiontakäsikappale 
Ultra 850
#004-850

GRS-jalkasäädin
#004-863

Sopii GRS Ultra 850 
-käsikappaleeseen.

Badecon uuden viilan halkaisija on vain 10 mm ja sen mekaniikalla on tärinää vaimen-
tava vaikutus. Käsikappale ei kuumene pidemmänkään käytön yhteydessä. Käsikappa-
leen ergonomia sekä itse säädettävän viilan muoto mahdollistavat jopa kaikkein pie-
nimpien paikkojen, kulmien ja syvennysten, viilaamisen tai kiillottamisen. Viilaa 
voidaan jopa kääntää 360° viilauksen aikana ja sopeuttaa se näin täydellisesti kyseessä 
olevan työkappaleen mukaan. Erityisesti muotoiltu viilan käsikappale ei vaadi huoltoa 
eikä voitelua. Ihanteellinen mikrokiillotukseen, viilaamiseen ja purseiden poistoon – 
eikä ainoastaan vaikeapääsyisissä paikoissa!
Suosittelemme suojalasien ja suojanaamarin käyttöä oman turvallisuutesi tähden.

➔ Iskunpituus: 1 mm. Iskuluku: 5 000 iskua/min. Tärinä: 0,55 m/s2

”Deluxe” 4
#602-404
Mikromoottorille 
(#602-600)

GRS poraus-/hiontakäsi-
kappale Ultra 850

”Deluxe” 2
#602-402
EU-pistoliitännällä varustetuille 
riippuporamoottoreille.

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

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

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

Timantoitu keramiikkakuituviila
Kauttaaltaan timanteilla varustetuilla viiloilla on samat omi-
naisuudet kuin pelkillä keramiikkakuituviiloilla, ja ne takaa-
vat parhaat kiillotus-, hionta- ja viilaustulokset mitä lyhim-
mässä ajassa. Viiloja voidaan käyttää koko pituudeltaan, 
niiden käyttöikä on erittäin pitkä, eivätkä ne katkea tai 
mene tukkoon. Soveltuvat erinomaisesti kaikille materiaa-
leille, joiden kovuus on yli HRC 57 (jaloteräs, titaani tms.).

Saatavana seuraavat muodot ja karkeudet:
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Työkalun teroitus – GraverHone™
Työkalujen teroitus on tärkeimpiä seikkoja kaiverruksessa ja jalokivien istutuksessa. GRS 
GraverHone hiontajärjestelmä teroittaa tarkoissa leikkauksissa tarvittavat työkalujen 
terät nopeammin kuin tavalliset hiontalaitteet.
Terävät terät ovat ratkaisevan tärkeitä metallin siistin leikkausjäljen saavuttamiseksi ja 
takaavat myös paremman hallittavuuden pienemmällä vaivalla.

GraverHone VS hioo, teroittaa ja kiil-
lottaa kovametalli- ja HSS-stikkelit hel-
posti ja nopeasti. Sen erikoisvalmistei-
nen moottori takaa ensiluokkaisen 
laadun ja pitkän käyttöiän, ja siinä on 
portaattomasti säädettävä kierrosluku 
ja suuri vääntömomentti. Kara ja käyt-
tölaikka kohdistetaan yksilöllisesti 
samansuuntaiseksi GraverHone-lait-
teen alustan mukaan. Tällä ylimääräi-
sellä valmistusvaiheella varmistetaan 
jokaisen laitteen ehdottoman oikea 
kohdistus ja tasaiset, toistettavissa 
olevat hiontatulokset. 

GraverHone™ VS
#003-598-EU

GraverHone VS:n ominaisuudet: 
• portaattomasti säädettävä kierrosluku (400–900 kierr./min)
• pyörimissuunnan vaihto 
• laadukkaat komponentit ja moottori 
• suorakäyttö 
• karan ja käyttölaikan mukaan kohdistettu alusta 
• aikaa säästävä timanttikiekkojen pikalukitus (ei kierrettä)
• yhteensopiva GRS-paineilmajärjestelmien kanssa

GraverHone™ VS ja 
kaksikulmainen pidin 
#003-801-EU

Pakettiin kuuluvan kaksikulmaisen teroituspitimen avulla stikkeliin saadaan aina 
haluttu muoto. GraverHone VS ja siihen vakiovarusteena yhdistetty GRS-teroituspidin 
muodostavat täydellisen kokonaisuuden. 

GraverHone VS:n ominaisuudet: 
• portaattomasti säädettävä kierrosluku (400–900 kierr./min)
• pyörimissuunnan vaihto 
• laadukkaat komponentit ja moottori
• suorakäyttö 
• karan ja käyttölaikan mukaan kohdistettu alusta 
• aikaa säästävä timanttikiekkojen pikalukitus (ei kierrettä)
• yhteensopiva GRS-paineilmajärjestelmien kanssa

Paketin sisältö: 
• GraverHone VS
• timanttikiekkoja (karkeus 260, 600 ja 1 200)
• timanttikiekkoteline
• kaksikulmainen pidin ja laadukas tanko
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Kaksikulmainen työkalun pidin

Etupuolella on pidike, joka pitää stikkelit ja muut työkalut 
tukevasti ja tarkalleen määrätyssä asennossa. Kahden 
asteenvalintakiekon avulla voidaan säätää nopeasti kor-
keus- ja kääntökulmaa. Pystysuora kiinnitystanko ja 
siihen kuuluva pidike on valmistettu tarkkuush-
iotusta jaloteräksestä.

Pystysuoran 
kiinnitystangon 
kanssa
#003-570

Vain työkalunpidin
#003-571

QC-työkalunpitimen sovitinpakkaus
#003-706

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

EasyGraver-työkalunpidin

Tällä pitimellä voidaan valmistaa ainoastaan 120°:n tai 
105°:n stikkeleitä.

Monilla vielä harjaantumattomilla kaivertajilla on vaikeuksia 
saavuttaa jatkuvasti tarkat teroitustulokset.
Ammattilaiset haluavat säästää teroittamiseen kuluvaa aikaa 
voidakseen omistautua enemmän luovuudelleen työpöydän 
ääressä.
EasyGraver-työkalunpidin perustuu sellaisiin vakiogeometrioi-
hin, joita sadat kaiverrustaiteilijat ja korujen valmistajat ympäri 
maailman ovat käyttäneet jo vuosia havaintojemme mukaan.
Huomaa, että pystysuora pitotanko (#003-502) EI SISÄLLY TOI-
MITUKSEEN ja on tilattava erikseen.
Tangon asennot #1 ja #2 on tarkoitettu stikkelin kannan oikai-
semiseen tai muotoilemiseen 120 asteen V-kärkeä varten.
Sivuasentoja #3 ja #4 käytetään tämän jälkeen samansuuntai-
sen takahionnan teroittamiseen.
Takahiontojen teroittamisen jälkeen käyttäjä voi teroittaa terä-
vän kulman tangon keskiasennossa ja mukauttaa takahionnan 
pituutta vaivattomasti.

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

GraverHone™ VS ja 
 Apex-teroitusjärjestelmä 
#003-800-EU

Tutustu GRS Toolsin uuden sukupolven teroitusjärjestelmään. Paketti sisältää Graver-
Hone VS:n, jossa on kierrosluvun portaaton säätö ja suuri vääntömomentti, sekä neljä 
osaa yhdistävän Apex-teroitusjärjestelmän. Yhdessä ne takaavat äärimmäisen tehok-
kaan teroituksen. GraverHonen muuttuvan kierroslukualueen ja Apex-järjestelmän 
helppokäyttöisyyden ansiosta yhdistelmä soveltuu mitä parhaiten sekä aloittelijalle 
että ammattilaiselle. 

• väreillä merkityt asteenvalintakiekot ja säilytysteline
• Speedline-asteenvalintakiekkojen avulla helppo edetä teroituksessa
• kaksikulmaisen asteenvalintakiekon ansiosta ei rajoituksia stikkelin muodolle
• uusi, pidempi tanko voimakkaammalla magneetilla
• päivitetty, kompakti profiili
• kiinnitysruuvit terästä
• käyttö ainoastaan GRS QC työkalunpitimien kanssa
• stikkelin lukitus 1/4-kierroksella
• yksinkertaisempi tangon asteenvalintakiekko

Paketin sisältö: 
• GraverHone VS
• Apex-pidin, Apex-tanko, kaksikulmainen asteenvalintakiekko, 
 Speedline-asteenvalintakiekkoja (90, 105 ja 120 astetta)
• timanttikiekkoja (karkeus 260, 600 ja 1 200)
• timanttikiekkoteline
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Apex-teroitusjärjestelmä
#003-760

Apex on neljä osaa yhdistävä, innovatiivinen päivitetty versio klassisesta 
kaksikulmaisesta pitimestä. Uuden, lyhyemmän pidikkeen ja pidemmän kiin-
nitystangon ansiosta pitkienkin stikkeleiden kiinnittäminen on vaivatonta. 
Lukitusnupit ovat laadukasta rihlattua terästä. Neljäsosakierroksella lukit-
tuva järjestelmä toimii ainoastaan GRS QS työkalunpitimen kanssa ja takaa 
työkalujen äärimmäisen tehokkaan kiinnityksen ja lukituksen. Kiinnitystan-
gon asteenvalintakiekkoa on yksinkertaistettu, ja se auttaa asettamaan 
oikean kulman nopeasti. Uuden pitimen myötä Apex-asteenvalintakiekkojen 
vaihtoon kuluu enää vain muutamia sekunteja, sillä haluttu kiekko paine-
taan paikalleen ilman työkaluja tai irrottamatta ruuveja.
Jokaisessa Speedline-asteenvalintakiekossa on selvät merkinnät, joiden 
avulla teroituksessa on helppo edetä. Kiekkojen numerot ja tekstit opasta-
vat, mikä osa stikkelistä milloinkin teroitetaan ja mitä asetuksia se edellyt-
tää. Näin aloittelijatkin oppivat toistuvat liikkeet ja termit ja pystyvät valmis-
tamaan tarpeenmukaisia stikkeleitä kaksikulmaisella asteenvalintakiekolla. 
Edistyneet kaivertajat hyötyvät tehokkaasta toistotarkkuudesta, joka takaa 
nopean teroituksen. Kaksikulmaisen asteenvalintakiekon yksinkertaisella 
säädöllä stikkeleihin saadaan aina haluttu muoto.

Toimitukseen sisältyvät kiekot 90°, 105° ja 120°, kaksikulmainen asteenva-
lintakiekko, Apex-kiinnitystanko ja teline.

Apex Speedline -asteenvalin-
takiekkosarja
#003-762

Lisäämällä kaksikul-
maiseen Apex-piti-
meen asteenvalinta-
kiekkoja nopeutat 
stikkelin kolmen yleisim-
män kulman teroitusta. 
Jokaisessa Speedline-asteenvalintakiekossa on selvät merkin-
nät, joiden avulla teroituksessa on helppo edetä. Kiekkojen 
numerot ja tekstit opastavat, mikä osa stikkelistä milloinkin 
teroitetaan ja mitä asetuksia se edellyttää. Aloittelijat oppivat 
toistuvat liikkeet ja termit ja pystyvät valmistamaan tarpeenmu-
kaisia stikkeleitä kaksikulmaisella asteenvalintakiekollaan. Edis-
tyneet kaivertajat hyötyvät tehokkaasta toistotarkkuudesta, 
joka takaa nopean teroituksen.

Toimitukseen sisältyvät kiekot 90°, 105° ja 120° sekä teline.

Työkalun teroitus – Apex

Kaksikulmainen Apex-pidin
#003-761

Uusi kaksikulmainen Apex-pidin on edelleenkehitetty legendaari-
sesta kaksikulmaisesta pitimestä. Sen lyhyempi 
etuosa sallii pidempien stikkeleiden kiinnityksen, 
ja se soveltuu ainoastaan GRS QC työkalunpiti-
miin. Neljäsosakierroksella lukittuva järjestelmä 
takaa työkalujen äärimmäisen tehokkaan kiinnityksen ja 
lukituksen. Kiinnitystangon asteenvalintakiekkoa on yksinker-
taistettu, ja se auttaa asettamaan oikean kulman nopeasti. 
Työkalun asteenvalintakiekon merkinnät on uudistettu, ja esi-
merkiksi etukulman tunnistaa nopeasti merkinnästä F. Lukitus-
nupit ovat nyt laadukasta rihlattua terästä ja siten erittäin kes-
tävät. Lisäksi pitimen magneetti on nyt huomattavasti voimakkaampi ja pitimen 
pituus 17,8 cm pidempien stikkeleiden kiinnitystä varten. Tämä pidin tarjoaa stik-
kelin muodolle rajattomat mahdollisuudet.

Toimitukseen sisältyvät Apex-teroituspidin, kaksikulmainen asteenvalintakiekko 
ja Apex-kiinnitystanko. Yhteensopiva erikseen myytävän Apex Speedline -asteen-
valintakiekkosarjan kanssa.

Apex-teroitusjärjestelmä on ihanteellinen niin ensimmäisen 
stikkelin teroitusta opettelevalle aloittelijalle kuin kokeneem-
mallekin kaivertajalle, jolle tärkeintä on toistotarkkuus.

Apex 
Organizer
teline
#003-438

Telineessä on neljä 
lokeroa Apex-kiekoille.

Apex-kiinnitystanko
#003-759

Apex-kiinnitystangossa on 36,3 kg:n mag-
neetti, jonka mukana toimitettu suojus vaimen-
taa tehokkaasti. Kiinnitystangon kokonaispi-
tuus on nyt 17,8 cm pidempien stikkeleiden 
kiinnitystä varten. Tämän ansiosta hionnan 
täsmällisyys ja toistotarkkuus ovat paremmat.
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Valurautahiomakiekko
#002-412

GRS valurautahiomakiekon avulla saat 
erittäin hienon ja kiiltävän hiomatulok-
sen, erityisesti kovametallisten työkalu-
jen kohdalla. Laadukkaasta 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 karkaistua hiiliterästä 
varten suosittelemme GRS-keramiikkakiekkoa 
#002-415.
Suosittelemme 1 mikronin timanttisuihketta 
(#002-754-NF).

Keramiikkahiomakiekko 
150 mm
#002-415

Työkalujen pinnan peilinsileäksi kiillotta-
miseksi. Tähän tarvitaan myös timantti-
suihketta. Suosittelemme ½ mikronia 
(#002-753-NF).

Hiomakiekkojen pikavaihtoadapteri 
Original Power Hone -järjestelmään
#001-838

Tämä adapteri korvaa Original Power Hone -järjestelmän vakio-
mallisen hiomakiekkonapin (vanha malli) – nopeaan ja yksinker-
taiseen hiomakiekon vaihtoon.

Näillä timanttihiomakiekoilla voidaan hienotyöstää kovame-
talli- ja HSS-stikkeleitä. Näiden hiomakiekkojen varren hal-
kaisija on 2,35 mm, ja ne voidaan kiinnittää ongelmitta 
mikromoottoriin tai riippumoottoriin, jossa on joustava 
akseli. Hiomakiekko 25 × 2,5 mm.

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

Sininen hiomakiekko, 
keskikarkea. Mukana tukilevy
#023-123
Maksimikierrosluku: 5 000 kierr./min

Harmaa hiomakiekko, 
karkea
#023-122
Maksimikierrosluku: 20 000 kierr./min

Timanttihiomakiekot

Näiden alumiinisten tarkkuushiomakiek-
ko-aihioiden avulla voidaan valmistaa eri-
tyisiä hioma- tai kiillotuslaikkoja kiinnittä-
mällä niiden päälle hiomapaperia, nahkaa 
ja vastaavia materiaaleja.

125 mm
#002-129 

150 mm
#002-537

Hiomakiekkoaihiot

Työkalut & varusteet



Timanttihiomakiekot kestävät 
vuosia, pysyvät sileinä ja tarjo-
avat näin maksimaalisen tarkkuu-
den. GRS GraverHone -järjestel-
män avulla saavutat kaikenlaiset 
hiomatulokset karkeasta peilisi-
leään ilman lämmönmuodostusta. 
Jos tilaat täydellisen GraverHone -jär-
jestelmän ja valitset lisäksi myös joitakin 
yksittäisiä timanttikiekkoja, tarkasta ensin, 
mitkä hiomakiekot sisältyvät järjestelmän toi-
mitukseen.

”Gator”, 
karkeus 180
#011-194

Karkea, 
karkeus 260
#002-138

Keskikarkea, 
karkeus 600
#002-055

Hieno, 
karkeus 1200
#002-139

Käytetään yhdessä keramiikkakiekon tai muiden pintojen kanssa. 
Suihkepulloissa on n. 60 ml timanttisuihketta.

1/4 mikronia (erittäin hieno)
#002-752-NF

1/2 mikronia (hieno)
#002-753-NF

1 mikroni (keskikarkea)
#002-754-NF

3 mikronia (karkea)
#002-755-NF

Timanttijauhe 50 ml, 
1/2 mikronia
#023-200

Pieni määrä timanttijauhetta kera-
miikka- tai valurautahiomakiekon pin-
nalla takaa stikkelin paremman teroi-
tustuloksen. Käytetään keramiikkahi-
omakiekkojen (#002-415) tai valurau-
tahiomakiekkojen (#002-412) kanssa.

Hiomakiekkoteline
#001-694 

Tämä kätevä teline suojaa hiomakiekkojasi ja pitää ne järjestyk-
sessä. Teräsrakenne. Toimitukseen sisältyy vain teline, eivät 
hiomakiekot.

Timanttihioma-
kiekot 125 mm

Timanttisuihke

Työkalut & varusteet 31
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Tarjoamme laajan valikoiman vakiostikkeleitä ja sen lisäksi myös sati-
nointikaivertimia, raepunsseleita, jyrsimiä yms. QC-säilytysjärjestel-
mällä saat työkalusi järjestykseen ja QC-työkalunpitimellä vaihdettua 
 työkalut nopeasti ja ongelmitta.

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.

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 Sha-
ding kaiverruksiin mutta myös taustojen poistoon ja tekstuuritöi-
hin.

Stikkelit ja varusteet

Jos olet epävarma siitä, mitä tarvitset, lue 
suosituksemme stikkeleiden käytöstä.

Oikean stikkelin valinta
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Miten pikatyöstöteräs, kovametalli, 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 työstettävään materiaaliin.
Nykypäivän terässeokset, jaloteräkset ja jopa titaani ovat 
haaste nykyisille kaivertajille ja jalokivien istuttajille. 
Stikkelimateriaalin täytyy olla tarpeeksi kovaa, jotta 
sillä pystyy työstämään, mutta ei niin kovaa, että se 
murtuu helposti.

Tämän erityisen kovametalliseoksen ansiosta optimaalisesti 
teroitetulla stikkelillä on mahdollista saada kaikkiin metallei-
hin täydellinen, vertaansa vailla oleva peilikirkas pinta. Sillä 
voidaan työstää vaivatta myös kovia metalleja (terästä, 
titaania yms.). Kovametalli on erittäin kovaa ja kestävää 
mutta myös murenevaa. Hiomiseen tarvitaan timanttikiekko 
(katso sivu 31), joka on yhteensopiva stikkeleiden hiontajär-
jestelmän GraverHone (katso sivu 27-28) kanssa. Stikkelit 
voidaan lisäksi kiillottaa voimakkaasti kiiltäviksi timanttikiil-
lottimella (katso sivu 30).

C-Max

Erityinen suurnopeusteräs (HSS), lujempi ja kestävämpi kuin 
tavanomaiset HSS-seokset. Koska tämä seos on vähemmän 
murenevaa kuin kovametalli, sitä voidaan käyttää vaihtoeh-
tona C-Maxille tai täydentämään sitä. GlenSteelillä jalometal-
leihin ja useimpiin koviin metalleihin (teräkseen) on mahdol-
lista saada voimakas kiilto.

GlenSteel

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

HSS

Metallilaadut
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C-Max-aihiot

Hio stikkelit ja työkalut tarpeittesi mukaan.

C-Max Step -aihiot, pyöreä
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 pistekaiver-
rukseen (stippling). Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-853, ks. sivu 41.

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 #022-854

C-Max-kovametallikaiverrin

 
Neliömäinen, 2 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-803, ks. sivu 41.

#022-612

 
Neliömäinen, 2,38 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-803, ks. sivu 41.

#022-610

 
Pyöreä, 3,17 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.

#022-611

 
Pyöreä, 2,35 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-853, ks. sivu 41.

#022-393

 
Pyöreä, 1,8 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-852, ks. sivu 41.

#022-622

Pyöreä, 1,8 mm, 10 kpl pakkaus
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-852, ks. sivu 41.

#022-780

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. 
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.

C-Max terävä 
kaiverrin

Tämän C-Max-stikkelin kulmittaiset sivu-
pinnat suippenevat teräväksi kaiverti-
mien alapinnaksi. Käytettäväksi QC-työ-
kalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41

#0 terävä #022-625

#1 terävä #022-626

#2 terävä #022-627

#3 terävä #022-628

#4 terävä #022-629

#5 terävä #022-630

Vuosia kestäneen kehittämistyön tuloksena olemme onnistuneet luomaan käsikaiverrus- 
ja kivien istutustöitä varten wolframikarbidi-stikkelin, jonka koostumus on juuri oikean-
lainen sekoitus kovuutta ja kuormitettavuutta. C-Maxin metallurginen tasapaino on 
parempi kuin minkään muun kovametallin. Tähän asti on kaivertajien ja kivien istuttajien 
täytynyt tyytyä stikkeleihin, jotka joko murtuivat helposti tai joissa ei ollut teräviä leik-
kuureunoja. C-Max-kovametallin ansiosta nämä haittapuolet ovat historiaa. Kokeile näitä 
työkaluja. Tulet saavuttamaan parempia tuloksia huomattavasti lyhyemmässä ajassa.
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#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

C-Max 
kiilakaiverrin

C-Max-kiilakaivertimissa on pyöristetty yläreuna. 
Perinteisten teräkaivertimien ja V-kärkisten kai-
vertimien tavoin niitä on saatavana eri kulmilla 
äärimmäisen kapeasta 30° kulmasta todella laa-
jaan 120° kulmaan saakka. Käytettäväksi QC-työ-
kalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.

#6 Leveys 0,6 mm #022-712

#8 Leveys 0,8 mm #022-713

#10 Leveys 1,0 mm #022-714

#12 Leveys 1,2 mm #022-715

#14 Leveys 1,4 mm #022-716

#16 Leveys 1,6 mm #022-717

#18 Leveys 1,8 mm #022-718

#20 Leveys 2,0 mm #022-719

C-Max-fasettikaiverrin, 
rinnakkainen

Tässä laajakulmaisessa fasettikaivertimessa on 
tarkkuushiotut rinnakkaiset sivut ja pyöristetty 
yläreuna, ja se tarjoaa tarkan, esimuotoillun 
leikkauskulman. Saatavana erilaisilla kulmilla. 
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, 
ks. sivu 41.

C-Max-
käsikaiverrin

Tämä GRS-kaiverrin on wolframikarbidista val-
mistettu erikoiskaiverrin käsinkaiverrusta, erityi-
sesti syväpainomenetelmää, varten. Käytetty 
GRS C-Max -materiaali takaa, että kaivertimen 
reunat pysyvät terävinä uskomattoman kauan. 
Näitä erittäin kovasta wolframikarbidista valmis-
tettuja 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.

#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

C-Max pyöreä 
kaiverrin

Tämän C-Max-kaivertimen kulmittaiset sivupin-
nat suippenevat pyöreäksi stikkelin alapinnaksi. 
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, 
ks. sivu 41.

C-Max-tasakaiverrin, 
rinnakkainen

Tässä C-Max-kaivertimessa on rinnakkaiset sivu-
pinnat ja tasainen kaivertimen alapinta. Käytettä-
väksi QC-työkalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.

C-Max-tasakaiverrin, 
kartiomainen

Tämän C-Max-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat 
suippenevat tasaiseksi kaivertimen alapinnaksi. Käy-
tettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.



36 Työkalut & varusteet

GlenSteel terävä kaiverrin

Tämän GlenSteel-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat suippene-
vat teräväksi stikkelin alapinnaksi. Käytettäväksi QC-työkalunpi-
timillä #004-873, ks. sivu 41.

GlenSteel on GRS:n erityinen, äärimmäisen hyvän murtumis- ja lohkeamislujuuden omaava 
suurnopeusteräs (HSS), joka soveltuu erinomaisesti ohuissa ja hienoissa työkaluissa käytet-
täväksi. Stikkeleiden murtumat, jotka saattavat vaurioittaa työtäsi, saadaan näin minimoi-
tua. GlenSteel ei sisällä kobolttia, niin että käyttäjä ei altistu kobolttipölylle näitä stikkeleitä 
teroittaessaan. GlenSteel-kaivertimet ovat erinomainen valinta niin harrastelijakaiverta-
jille kuin ammattilaisillekin tilanteissa, joissa tarvitaan kestäviä stikkeleitä. 

GlenSteel-kaiverrin V-kärjillä

Näissä stikkeleissä on nelikulmainen kahva (2,4 mm) ja ne 
ovat saatavana 60, 75, 105 ja 120 asteen tarkkuus-V-kärjillä. 
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-803, ks. sivu 41.

Kaiverrin V-kärjellä 60° #022-590

Kaiverrin V-kärjellä 75° #022-591

Kaiverrin V-kärjellä 105° #022-592

Kaiverrin V-kärjellä 120° #022-593

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

GlenSteel

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 kär-
kiensä ansiosta ne tehostavat 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. 
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-853, ks. sivu 41.
➔ Varren halkaisija: 2.35 mm

 Kärjen Ø 1,8 mm

 Kokonaispituus: 50,8 mm

 Työosan pituus: 17,78 mm

QC-työkalunpitimen 

löydät sivulta 41.

GlenSteel-aihiot

Aihio

Mitat: 
2,35 × 2,35 × 70 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-803, ks. sivu 41.

#002-120

Rhombus

Mitat: 
2,35 × 2,35 × 70 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-803, ks. sivu 41.

#002-115

Litteä

Mitat: 
2,35 × 2,35 × 70 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-803, ks. sivu 41.

#002-116

Pyöreä, 
3,17 mm

Pituus: 63,5 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-873, ks. sivu 41.

#022-585

Pyöreä, 
2,35 mm

Pituus: 50,8 mm
Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä 
#004-853, ks. sivu 41.

#022-586
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GlenSteel pyöreä kaiverrin

Tämän GlenSteel-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat suippene-
vat pyöreäksi kaivertimen alapinnaksi. Käytettäväksi QC-työka-
lunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.

#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

#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. Käytettäväksi QC-työkalunpiti-
millä #004-873, ks. sivu 41.

GlenSteel kiilakaiverrin

GlenSteel-kiilastikkeleissä on pyöristetty yläreuna. Perinteisten 
teräkaivertimien ja V-kärkisten kaivertimien tavoin niitä on saa-
tavana eri kulmilla äärimmäisen kapeasta 30° kulmasta todella 
laajaan 120° kulmaan saakka. Käytettäväksi QC-työkalunpiti-
millä #004-873, ks. sivu 41. 

 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 rinnakkaiset sivut ja 
pyöristetty yläreuna, ja se tarjoaa tarkan, esimuotoillun leikkauskulman. Saatavana 
erilaisilla kulmilla. Käytettäväksi QC-työkalunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.

 90° kärki #024-267

105° kärki #024-268

120° kärki #024-269

#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 Leveys 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

GlenSteel-tasakaiverrin, 
 kartiomainen

Tämän GlenSteel-kaivertimen kulmittaiset sivupinnat suippene-
vat tasaiseksi kaivertimen alapinnaksi. Käytettäväksi QC-työka-
lunpitimillä #004-873, ks. sivu 41.
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Käyttämällä GRS-kaivertimissamme valmistajan toimesta muotoiltuja 
kärkiä säästät aikaa, koska ensimmäinen muotoilu jää pois.

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

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) GRS, 
pyöreä, HSS

Pikavaihtokaiverrin (QC) GRS, 
litteä, HSS

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) GRS, 
terä, HSS

Pikavaihtokaiverrin (QC) GRS, 
terävä, HSS

Pikavaihtokaiverrin (QC), HSS

Pikavaihtokaiverrin (QC) 

pikatyöterästä HSS 

QC-varrella työkalun 

nopeaksi vaihtamiseksi. 

Käytettäväksi 

QC-työkalunpitimillä 

#004-803, ks. sivu 41.
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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

Vakiokaivertimet (NTG) GRS, 
pyöreä, HSS

Vakiokaivertimet (NTG) GRS, 
litteä, HSS

Vakiokaivertimet (NTG), HSS

Vakiokaivertimet (NTG) 

pikatyöterästä HSS

vakiovarrella.
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Satinointi- ja fasettikaiverrin
Varjostuksiin ja moneen muuhun.

32-8 #022-358

30-10 #022-359

28-10 #022-360

24-10 #011-026

20-10 #002-695

Suora satinointikaiverrin

18-10 #002-122

16-6 #002-694

14-6 #002-693

12-8 #022-812

 8-6 #022-249

Taivutettu satinointikaiverrin

28-10 #022-374

24-10 #002-699

20-10 #002-698

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.

14-6 Satinointikaiverrin
 14 jaettuna 2:lla = 7

  6 terää etäisyydellä
  0.007” (0,18 mm)

18-10 Satinointikaiverrin
 18 jaettuna 2:lla = 9

 10 terää etäisyydellä
  0.009” (0,23 mm)

GRS X-7 -kaiverrinaihio
#022-350

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

Nämä kaiverrinsarjat ovat tarkkaan valikoituja kokoonpanoja kivien istuttajien ja 
kaivertajien tarpeisiin.

Kiven istuttajan sarja GRS
#022-580

Terävä: 2/0, 0, 1
Litteä: 4, 10, 14
Pyöreä: 2,4, 6, 8
Terä: 20, 22

Kaiverrinsarjat QC 

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

Pikatyöstöterästä (HSS).

#1 fasettikaiverrin (pieni)
#002-702

#2 fasettikaiverrinta (suurta) 
#002-703

HSS-fasetti kaiverrin

Kaivertajan sarja GRS
#022-581

Terävä: 2/0, 1, 3
Litteä: 4, 6, 8, 10, 14
Pyöreä: 4, 6
Terä: 20, 22
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Vaimentimella varustettu 
QC-työkalunpidin, 
3,45 mm
#004-870

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

Varusteet kaivertimille
Vinkki: sivuilla 34–38 on kerrottu, mikä 
QC-työkalunpidin sopii mihinkin stikkeliin.

QC-Työkalunpitimet

QuickChange-työkalunpitimissä (QC) työ-
kalut ovat aina käden ulottuvilla. QC-työ-
kalunpitimet ovat yhteensopivia useimpien 
GRS-käsikappaleiden kanssa ja säästävät 
aikaa, sillä ne voidaan kiinnittää nopeasti 
erilaisiin kahvoihin ja käsikappaleisiin. 

Yksittäinen pidin #004-852

3 kpl/pakkaus #004-871

10 kpl/pakkaus #004-872

QC-työkalunpidin, 1,8 mm

Yksittäinen pidin #004-853

3 kpl/pakkaus #004-854

10 kpl/pakkaus #004-855

QC-työkalunpidin, 2,34 mm
Keskiporauksella. Aihio itse erikoistyökaluihin mukauttamista 
varten.

Yksittäinen pidin #004-848

3 kpl/pakkaus #004-859

10 kpl/pakkaus #004-860

QC-työkalunpidin 

Yksittäinen pidin #004-803

3 kpl/pakkaus #004-804

10 kpl/pakkaus #004-806

Perinteinen QC-työkalunpidin, 3,45 mm

Teräs
Yksittäinen pidin 
#004-803-SS

Pronssi
Yksittäinen pidin 
#004-803-BR

Pidentää työkalua 12,7 mm:llä.

Yksittäinen pidin #004-856

3 kpl/pakkaus #004-857

10 kpl/pakkaus #004-858

Erityisen pitkä QC-työkalunpidin, 3,45 mm
Yksittäinen pidin #004-873

3 kpl/pakkaus #004-874

10 kpl/pakkaus #004-875

QC-työkalunpidin, 3,17 mm

Pronssi
Yksittäinen pidin #111-541
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QC-säilytysjärjestelmä
#011-219

QC-säilytysjärjestelmän avulla pidät työpisteesi siistinä ja 
suojaat työkalujasi. Työkalujen värirenkaiden ja niihin värien 
puolesta sopivien työkalutelineiden ansiosta kaikki pysyy 
järjestyksessä ja löydät tarvitsemasi työkalut nopeasti.

Yksittäiset työkalutelineet ovat sijoitettu sellaiseen kulmaan, 
että työkalut on helppo tunnistaa ja ottaa telineestä. Kah-
destatoista työkalutelineestä koostuva järjestelmä tarjoaa 
mahdollisuuden 120:n QC-työkalun (kymmenen telinettä 
kohden) tilaa säästävään ja selkeään säilytykseen. Sisältää 
pienen suurennuslasin, jonka avulla tunnistat työkalun hel-
pommin. Työkalut eivät sisälly toimitukseen.

QC-säilytysjärjestelmä (#011-219) ja QC-työkalutelinesarja 
(#011-384) sisältävät kumpikin yhden työkalutelineen kus-
sakin värissä.

QC-työkalutelinesarja
#011-384

Käyttäjä voi säilyttää sarjan kahdessatoista työkalutelineessä jopa kymmentä työ-
kalua väriä kohden. Jokaisessa telineessä on kymmenen värirengasta, jotka kiinni-
tetään 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 työka-
lua QC-pidikkeillä.

Näkymä ylhäältä

Yksi tämän sarjan 12:sta 
värillisestä työkalutelineestä!

Yhdistelmätyökalukaruselli
#011-193

Ylempään telineeseen mahtuu kolmekymmentä vakiotyöka-
lua ja kaiverrinta. Niiden joukossa on neljä irrotettavaa 
QC-työkalutelinettä, joihin jokaiseen mahtuu kymmenen 
QC-pidintä. Tähän pienikokoiseen karuselliin mahtuu jopa 
70 työkalua.
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Käsikahvat
QC-käsikahvasarja, eri pituuksia
#004-934

GRS:n pikavaihdettavaa työkalunpidinjärjestelmää laajenne-
taan jatkuvasti. Kun työkalu lyhenee käytön tai teroittamisen 
seurauksena, pidemmät varret mahdollistavat edelleen sen 
turvallisen käsittelyn ja ohjauksen ja pidentävät näin työka-
lun käyttöikää. Kahvat on valmistettu kierteitetystä teräk-
sestä ja niissä on lähes särkymätön, lasikuituvahvistettu 
lämpömuovikädensija. Toimitukseen sisältyy safiirinsininen 
akryylipidin, joka sopii GRS-työkalukaruselliin sekä kolme 
kahvaa, joiden pituudet ovat 50, 57 ja 64 mm.

QC-kahva, pitkä, 64 mm
#004-931

QC-kahva, keskipitkä, 
57 mm
#004-932

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

Thermo-Loc-kahvat
#004-800

GRS Thermo-Loc-kahvat tuntuvat 
samalta kuin puu, mutta ovat käytän-
nössä särkymättömiä – ne kestävät 
jopa vasaraniskuja ilman että niistä 
irtoaa sälöjä. Niiden paras ominaisuus 
on kuitenkin se, millä tavoin ne pitävät 
stikkeleitä, viiloja ja työkaluja: Jokai-
sen kahvan sisällä on muotoiltu GRS-
Thermo-Loc kappale, joka pehmenee 
lämmön vaikutuksesta. Kun Ther-
mo-Loc on pehmennyt, aseta työkalu 
haluttuun asentoon. Kun Thermo-Loc 
on jäähtynyt huoneenlämpötilaan, työ-
kalu on tiukasti kiinni ja käyttövalmis. 
Toimitukseen sisältyy neljä eriväristä 
Thermo-Loc-kahvaa.

QC-käsikahva
#004-805

Patentoitu GRS QC -pikavaihtotekniikka tarjoaa parhaan mah-
dollisen käyttömukavuuden ja säästää kallista aikaasi. Koska 
tässä tekniikassa ei vaadita avainta kaivertimen vaihtamiseksi, 
käyttäjä voi ottaa muutaman sekunnin kuluessa yhteensopivan 
GRS-käsikappaleen ja jatkaa sen käyttämistä QC-käsikahvassa. 
Sisältää 3 QC -työkalunpidintä.

GRS-käsinuppi
#004-000

Tämä äärimmäisen monipuolinen tarkkuuskäsinuppi on miellyt-
tävän muotoinen ja kokoinen ja pitää mitä erilaisimmat työka-
lut, monet kaivertimet mukaan lukien, lujassa otteessa. Kaksi-
leukainen istukka on valmistettu karkaistusta ja hiotusta 
teräksestä ja sen molemmissa leuoissa oleva V-ura takaa ehdot-
toman tukevan otteen.
➔ Pituus 51 mm

Pituussäädettävät kaivertimen 
kahvat
#004-670

Näitä kahvoja käyttämällä kaivertaja tai kivien istuttaja voi 
säätää kaivertimen pituutta voidakseen ohjata sitä parem-
min ja kyetäkseen näin työskentelemään tarkemmin. Sinun 
ei tarvitse kuin vetää kahvasta haluttu kaivertimen pituus ja 
lukita se lukkoruuvilla. Toimitukseen sisältyy kolme laaduk-
kaasta lentokonealumiinista valmistettua eriväristä kahvaa. 
Työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Yleiskäyttöinen 
työkalunpidin
#002-704

Kiristyspihdit raerautojen, kalvimien yms. 
kiinnittämiseksi. Istukkaan mahtuvat 
varren halkaisijat 3,2 mm asti.
➔	Kokonaispituus: 83 mm
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Piikkipuikot ja kärjet

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

Näitä karkaistuja teräskärkiä käytetään mittatilaustyönä valmistettujen työkalujen nopeaan 
valmistukseen. Ne voidaan hioa vaivattomasti pistepuikoiksi, siselöintityökaluiksi, piirtopui-
koiksi ja moneksi muuksi. Kaikki kärjet ovat karkaistuja ja niitä myydään edullisissa kuuden 
kappaleen 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 erikoistyöka-
lua käytetään kiillottamiseen, ylihiontaan tai kivien istutukseen 
hiertämällä.
➔ Mitat: 2,38 × 2,38 × 48,2 mm

GRS kehittää jatkuvasti tuotteita, jotka on 
räätälöity vastaamaan asiakkaan tarpei-
siin. GRS-pikavaihtojärjestelmän QC (Quick 
Change) avulla voit vaihtaa kaivertimet ja 
muut työkalut nopeasti ja vaivattomasti, 
ilman että niitä pitäisi kiristää uudelleen. 
Aseta työkalu yksinkertaisesti pikavaihtopi-
timeen ja käytä sitä jokaisen soveltuvan 
GRS-tuotteen kanssa.
QC- työkalun pitimet antavat taidekäsityö-
läiselle mahdollisuuden käyttää esim. kai-
verrinta Maestro-käsikappaleessa ja vaihtaa 
tämän jälkeen nopeasti Magnumiin ilman, 
että se on irrotettava ensin käsin käsikappa-
leesta, asetettava tämän jälkeen jälleen pai-
kalleen, kiristettävä ja lukittava. Lisäksi 
Maestrossa oleva kaiverrin voidaan vaihtaa 
ilman viiveitä toiseen QC-pitimellä varus-
tettuun työkaluun. GraverHonen (sivu  28) 
työkalun pikavaihtopitimen avulla käyttäjä 
voi nopeasti vaihdella teroittamisen ja työs-
kentelyn välillä käyttäessään QC-pidintä.

Kovametalliaihio 
 litteällä kärjellä
#022-351

Kovametallityökalu kiillotetulla, tasoite-
tulla kärjellä.

Messinkitanko
#022-159

Tankoa voidaan käyttää sellaisena kuin 
se on tai se voidaan muuntaa yksilölli-
seksi työkaluksi.

Pistekaivertamiseen, tekstittämiseen jne.

Mikä on ”Quick Change (QC)” ?

Kärjet karkaistua terästä Kivennostimet
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Yksinkertainen tapa valmistella kivien istuttamista tai esikaivertaa haluamiasi muotoja.

Millegriffes-työkalusarja
#022-333

Nämä Millegriffes-raerissat tuottavat tasaisen rivin 
koristeellisia rakeita koruusi. Sarjaan kuuluu kuusi Mil-
legriffes-työkalua: 5, 7, 8, 9, 10 ja 12. Jokainen työkalu 
toimii vaivatta GRS-käsikappaleen kanssa tai kädellä 
painamalla.

Raepunsselisarja
#002-812

Karkaistu raepunsseli, jossa on täs-
mällisesti muotoillut koverat kärjet 
rakeiden muotoilemiseksi kivien istut-
tamisen tai kaivertamisen yhteydessä. 
Sarjaan kuuluu 12 raepunsselia. Koot: 
2, 4 ja 6–16. Mukaan lukien kahva. 
Työkalu #16 tuottaa 1 mm:n rakeen 
tai pisteen. Työkalujen koot kasvavat 
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.
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Siselöintivasarat
GRS-siselöintivasarasarja
#011-472

GRS-siselöintivasarat valmistetaan huolellisesti karkaistusta, 
runsasseosteisesta työkaluteräksestä. Lämpökäsittelyn jälkeen 
niiden päät saavat kylläisen, mustan oksidivärikerroksen. Tämän 
jälkeen jokainen pää kiillotetaan kauniisti käsin. Kovapuuvarret 
on valmistettu tarkkaan valikoidusta puusta, joka on ominai-
suuksiltaan ylivoimainen huonompilaatuisesta puusta valmistet-
tuihin vasaroihin verrattuna. Optimaalisen tasapainon ja huolel-
lisen käsityön yhdistelmä tuo jokapäiväiseen työhösi tarvitsemasi 
tarkkuuden ja laadun. 
Sarjaan kuuluu yksi pyöreä ja yksi litteä vasara, molempien 
paino 46 g.
Voidaan toimittaa myös yksitellen.

GRS-siselöintivasara,
litteä
#011-470

GRS-siselöintivasara,
pyöreä
#011-471

DVD Learn Old School Hammer & 
Chisel Engraving
#024-475

Mestarikaivertaja Sam Alfano käyttää mahdollisimman 
vähän työkaluja opettaessaan perinteisessä kaiverrusmene-
telmiä stikkelin ja vasara avulla. Opi teroittamaan stikkeli 
käsin ja kaivertamaan useita malleja, joiden osaaminen luo 
vahvan perustan tämän vanhan taidemuodon harjoittami-
selle. Kun haluat oppia kaivertamaan pienellä budjetilla tai 
vain oppia vanhan menetelmän, tämä video on juuri oikea 
valinta. 1 tunti 20 minuuttia.

Sam Alfano stikkelikahva
#111-540

Käytetään kiinnittämään stikkeli QC-työ-
kalunpitimellä, kun työskennellään vasa-
ralla ja stikkelillä.

GRS QC -siselöintityökalun pidin
#044-220

Jokainen QC-kannalla varustettu työkalu voidaan kiinnittää 
tähän massiiviseen pitimeen vasara- ja siselöintitöitä varten.
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Sam Alfanon täydellinen vasara- ja stikkelisarja
#022-588

Mestarikaivertaja Sam Alfano käyttää mahdollisimman vähän työkaluja opettaessaan 
perinteisessä kaiverrusmenetelmiä stikkelin ja vasara avulla. Opi teroittamaan stikkeli 
käsin ja kaivertamaan useita malleja, joiden osaaminen luo vahvan perustan tämän 
vanhan taidemuodon harjoittamiselle. Sarja on ehdoton, kun haluat oppia perinteiset 
siselöintimenetelmät.

Sisältö:
 DVD Learn Old School Hammer & Chisel Engraving

 GRS-siselöintivasara

 2 kpl Sam Alfanon stikkelikahvoja

 5 kpl QC-työkalunpitimiä, 3,17 mm, pronssia

 #2 GlenSteel-tasakaiverrin, kartiomainen

 #4 GlenSteel, kartiomainen, litteä

 #6 GlenSteel, kartiomainen, litteä

 #8 GlenSteel, kartiomainen, litteä

 GlenSteel-kiilakaiverrin, 90°

 työkaluteräs 2,38 × 101 mm

 nelikulmaiset harjoituslevyt 51 × 51 mm, 
 vähähiilinen teräs, 5 kpl/pakkaus

 2 pakkausta nelikulmaisia harjoituslevyjä 51 × 51 mm, 
 puolikova messinki, 3 kpl/pakkaus

 hieno suojus 19 × 152 mm:n kivelle

 kaksipuolinen erikoishieno kivi 19 × 101 mm

Sam Alfanon vasara- ja stikkelisarja
#022-587

Tämä sarja on ehdoton, kun haluat oppia perinteiset kaiverrus-
menetelmät stikkelillä ja vasaralla sekä teroituksen. DVD on 
saatavana erikseen.

Sisältö:
 GRS-siselöintivasara

 2 kpl Sam Alfanon stikkelikahvoja

 5 kpl QC-työkalunpitimiä, 3,17 mm, pronssia

 #2 GlenSteel-tasakaiverrin, kartiomainen

 #4 GlenSteel-tasakaiverrin, kartiomainen

 #6 GlenSteel-tasakaiverrin, kartiomainen

 #8 GlenSteel-tasakaiverrin, kartiomainen

 GlenSteel-kiilakaiverrin, 90°

 työkaluteräs 2,38 × 101 mm

 nelikulmaiset harjoituslevyt 51 × 51 mm, 
 vähähiilinen teräs, 5 kpl/pakkaus

 2 pakkausta nelikulmaisia harjoituslevyjä 51 × 51 mm, 
 puolikova messinki, 3 kpl/pakkaus

 hieno suojus 152 × 19 mm:n kivelle

 kaksipuolinen erikoishieno kivi 19 × 101 mm
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Hyvä tuottavuus, pienet kustannukset
Leica A60 on stereomikroskooppijärjestelmä, 
jonka avulla voidaan parantaa tuottavuutta 
tehokkaasti. Leican viimeistellyn tarkkuusop-
tiikan myötä mikroskoopilla työskentely on sel-
västi 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 
suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, intuitiivi-
seen ohjaukseen ja mukautumaan nopeasti eri 
käyttäjien 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 ihmi-
sen luonnollista pään asentoa. Zoomaus- ja tar-
kennusnupit ovat juuri sopivalla etäisyydellä ja 
tarkennuksen vääntövastus säädettävissä käyt-
täjän mieltymysten mukaisesti. Myös Leica 
A60:n rengasvalaisimen käyttöelementit ovat 
intuitiivisesti ja helposti sekä vasen- että oikea-
kätisen ulottuvilla. 

Laajasta yleiskuvasta pienimpiin yksityiskohtiin
Valmistuksen aikana stereomikroskoopin alla 
tarkasteltavat yksityiskohdat ovat usein vain 
muutamia millimetrejä. Itse koru kuitenkin on 
usein paljon isompi. Leica A60:ssa suurennus-
alue on valittavissa 5-kertaisesta 30-kertaiseen, 
jotta on mahdollisuus tarkastella sekä pieniä 
yksityiskohtia 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.

LEICA®-mikroskoopi

Tavanomaisissa stereomikroskoopeissa kaksi saman-
laista säderataa luovat kohteesta kolmiulotteisen vai-
kutelman. 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 parhaat 
tiedot kuvaksi, jonka syväterävyys voittaa kaikki ste-
reomikroskoopeilla tähän mennessä saavutetut kuvat.

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

Mitä FusionOptics™ tarkoittaa?

Leica® A60 + Acrobat® adapteripaketti
#003-658

GRS tarjoaa Leica A60 mikroskoopin käsikaiverrusten, kivien istutusten ja 
jalokivitöiden erittäin tarkkaan tarkasteluun. Leica FusionOptics™ teknii-
kalla saavutetaan eritäin hyvä syväterävyys.
Adapteripaketti sisältää Leica A60 mikroskoopin ja adapterin GRS Acrobat 
telineelle (edeltäjämalli). Pakettiin ei sisälly mikroskooppiteline Acrobat 
Versa.
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Acrobat® Versa + Leica® A60 
yhdessä paketissa
#003-657-220

Huippuluokan mikroskooppi ja ihanteellisen joustava Acrobat 
Versa -teline.

Paketti sisältää Acrobat Versa telineen, Leica A60 mikroskoopin, 
säädettävän Optia®-LED-valon, pohjalevyn, jalustan ja yhden 
asiakirjapitimen. Toinen asiakirjapidin ja kameranpidin ovat saa-
tavina erikseen.

Pääntukisarja Leica® 
A60 mikroskooppiin
#003-660

Leica A60 mikroskooppiin kiinnitettä-
vällä ergonomisella pääntuella on 
miellyttävä seurata kaikkia mikros-
koopin liikkeitä.

Acrobat® Versa teline
#003-635

Jo vuosia käsinkaivertajat ja jalokivisepät ovat luottaneet GRS Acro-
bat telineeseen, jota on nyt uudistettu ja kavennettu sopimaan eri-
tyisen hyvin tehokkaaseen Leica A60 mikroskooppiin. Uuden Acro-
bat Versan varusteisiin kuuluvat asetusta helpottava jäykkä runko, 
magneettikiinnitteinen asiakirjapidin ja ergonomiset kahvat opti-
maalista tarkastelua varten.
Toimitukseen sisältyvät pohjalevy, jalusta, teline ja yksi asiakirjapi-
din. Leica A60 mikroskooppi, toinen asiakirjapidin, kameranpidin ja 
Optia®-LED-rengasvalo ovat saatavana erikseen.Adapterisarja Acrobat® 

Classic telineelle
#003-599

Tämän laadukkaan adapterisarjan 
avulla Acrobat Classic telineeseen 
voidaan asentaa melkein mikä 
tahansa mikroskooppi, jonka liitäntä-
tappi on vähintään 15,8 mm.
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Kameranpidin Leica® A60 
 mikroskooppiin
#003-728

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

Asiakirjapidinsarja
#003-632

Asiakirjapidinsarjalla Acrobat Versa telineeseen voidaan vai-
vattomasti kiinnittää toinen asiakirjapidin. Versa-telineen 
rakenteessa on huomioitu asiakirjapitimet, jotta muistiinpa-
not, mallit, laskut ja monet muut asiakirjat voidaan kiinnittää 
6,35 kg:n magneetilla ja saada siten kädet vapaiksi työsken-
telyä varten (ei sovi Acrobat Original telineeseen).

Leica® A60, paketti ”F” ja joustovarren teline
#003-654

Koe Leica A60:n erittäin tarkka optiikka.

Leican FusionOptics™ on vaikuttanut suuresti kaivertajiin ja jalokiviseppiin. 
Parempi valo ja syväterävyys ovat lisänneet tehokkuutta, koska tarve tarkentaa työ-
kappaleeseen on vähentynyt. Paketti ”F” sisältää Leican joustovarren telineen, 
LED-valaisimen ja 0,63-kertaisen objektiivilinssin GRS-adapterilla. Aivan erinomai-
nen paketti taiteilijoille, jotka haluavat laadukkaan mikroskoopin edullisesti.

GRS ”F” pöytäkiinnike, 
vaakasuuntainen
#023-238

Tämä äärimmäisen luja kiinnike on hyvä vaihtoehto Leica 
A60F:n mukana toimitetulle kiinnikkeelle. Kiinnitä kääntö-
varren teline pöytälevyyn mukana toimitetuilla ruuveilla.
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Objektiiviadapteri 
Leica® A60 mikroskooppiin
#003-727

Leica A60 mikroskooppia ei ole alunperin suunniteltu käytet-
täväksi objektiivien kanssa, ja sen zoomaussuhde onkin vain 
5:1. GRS on kehittänyt objektiiviadapterin, jonka avulla saa-
vutetaan zoomaussuhde 6:1.

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

Kestävä suojus, joka suojaa mikros-
kooppia pölyltä.

Leica®-Objektiivi

Useimmat ammattikaivertajat ovat yksimielisiä siitä, että suurennoksilla työn laatua 
voidaan parantaa huomattavasti. 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 kaiver-
ruksessa ja jalokivien istuttamisessa. Äärimmäistä tarkkuutta vaativissa töissä tarvi-
taan todennäköisesti mikroskooppi, jotta pienimmätkin yksityiskohdat näkyvät kun-
nolla. Suuremmissa työkappaleissa ja joissain kaiverrustyyleissä suurennokseen riittää 
OptiVISOR tai kultasepän suurennuslasi.

Oikean suurennosasteen valinta

Jake Newellin kaivertama uushopei-
nen avaimenperä. Kuva todellisessa 
koossa.

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

Tässä kuvassa näkyy 10-kertainen 
suurennos, joka on alle puolet mikros-
koopin maksimisuurennoksesta.

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
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Okulaari, objektiivi ja varusteet

10-kertainen okulaari silmälasien käyttäjille
#003-648

Näitä GRS:n silmälasiystävällisiä 10-kertai-
sia okulaareja voidaan käyttää Meiji-oku-
laarien sijaan. Ne mahdollistavat myös sil-
mälasien käyttäjille täydellisen ja laajan 
näkökentän. Kumirengas suojaa silmälasien 
laseja naarmuilta. Nämä erityiset okulaarit 
on varustettu samoilla korkealaatuisilla 
japanilaisilla linsseillä kuin alkuperäiset 
Meiji-okulaarit.

Meiji 20-kertainen okulaari
#022-106

Valinnainen 20-kertainen huipputeho-oku-
laari EMZ-5 Meiji -mikroskooppia varten. 
Toimitetaan pareittain.

Objektiivi 0,3-kertainen
#003-591

Laajentaa työetäisyyden mikroskoopin alla 
228 mm:iin. 

Säilytystaso
#003-680

Taso (40,5 × 29 cm) tarjoaa enemmän säi-
lytystilaa työkaluille. Vankka, 6,3 mm:n 
paksuisesta alumiinista valmistettu 
rakenne, viimeistelty kestävällä jauhemaa-
lauspinnoituksella. Taso voidaan lukita joka 
asentoon tai sitä voidaan kääntää vapaasti.

Asennussarja säilytystasoa varten
#003-686

Säilytystason (#003-680) asentamiseksi 
työpöydän tai minkä tahansa muun tasai-
sen 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 -objektiivikierre).

Pääntuki GRS-telinettä varten
#003-584

Pääntuki selkä- ja niskakipujen vähentämi-
seksi. Toimitetaan Acrobat-telineen mukana, 
mutta EI Original-telineen mukana.

Suojalinssi 
#003-350

Meiji-mikroskoopi
EMZ-5 Acrobat-telineelle
#003-563NFB

10-kertaisella suurkenttäokulaarilla.

EMZ-5 Acrobat-telineelle
silmälaseja käyttäville
#003-563NFB-G

10-kertaisella okulaarilla silmälasien käyttäjille.

➔ Ilmoitetut arvot koskevat 10-kertaista okulaaria 
 yhdessä 0,5-kertaisen linssin kanssa
 Mikroskooppi: Binokulaarinen
 Zoomaussuhde: 6.5:1
 Zoomausalue: 0,7-kertainen – 4,5-kertainen
 Suurennos: 3,5-kertainen – 22,5-kertainen
 Näkökenttä: 65,6 – 10,2 mm
 Työetäisyys: 148 mm
 Okulaarin kaltevuus 45°
 Dioptriiniasetus: Dual (+/- 5 diopteria)
 Laajennettu alue: 2,1-kertainen – 270-kertainen

Acrobat
#003-630

Innovatiivinen GRS Acrobat -teline on kaikin puolin jous-
tava ratkaisu EMZ-5 Acrobat -mikroskooppia varten (#003-
563 NFB). Mikroskooppi voidaan asettaa vaivattomasti 
joka asentoon tai kääntää yksinkertaisesti sivulle. Varsien 
liikkumisvastus on säädettävissä tai varret voidaan tarvit-
taessa lukita. Integroitu pääntuki takaa mukavan työsken-
telyasennon 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 kameran-
pidin ei pidennä etäisyyttä kohdistusalu-
eeseen. Se kiinnitetään Acrobat-telinee-

seen ja voidaan kiinnittää vasemmalle tai 
oikealle. Rakenteensa ansiosta se voidaan säätää portaatto-
masti hyvin erilaisiin asentoihin. Sopii kaikkiin kameroihin, 
joissa on 1/4 tuuman kierre (standardi useimmissa kame-
roissa).
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Vaihdettava lasinen linssiosa muovikehyksessä. Portaattomasti säädettävässä hihnassa 
pehmeä nahkainen otsapehmuste. Ylöskäännettävä linssiosa. Soveltuu erinomaisesti 
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

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

Miellyttävä, luonnollinen päivänvalo, jonka kirkkautta voi-
daan säätää. Tämä LED-rengasvalaisin voidaan kiinnittää 
kolmella kiinnitysruuvilla useimpiin mikroskooppeihin.

Edulliset kannettavat näköapuvälineet 
jälkitarkastelua varten.

Optiloupe-sarja
#022-119

Tämän sarjan avulla voit suu-
rentaa OptiVISORin suurennus-
kerrointa 2,5-kertaiseksi. Voi-
daan kääntää yksinkertaisesti 
sivulle.

Otsahihnasuurennuslasi OptiVISOR

Vararengasvalaisin
#022-338

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

Erityisen kirkas, pyöreä loisteputki säteilee kylmää, häikäisemä-
töntä valoa. Voidaan kiinnittää Meiji-mikroskoppiin ja moniin 
muihin mikroskooppeihin kolmen kiinnitysruuvin avulla.

Valaistus

Näköapuvälineet

Lisävarustevalikoima paremman työvalaistuksen 
aikaansaamiseksi.
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Piirtopuikko
#022-140

Tämän yksinkertaisen, kovametallikär-
jellä varustetun, piirtopuikon avulla voi-
daan luoda piirrokset ja tekstit nopeasti 
ja helposti.

Piirtopuikkosarja
#022-584

Tämä piirtopuikkosarja soveltuu erinomai-
sesti käytettäväksi Scrimshaw-tekniikassa. 
Metalli- ja alumiinikahva vaihdettavine kär-
kineen soveltuu erinomaisesti piirroksen tai 
tekstien raaputtamiseen työkappaleeseen. 
Sisältää 6 samalaista kärkeä.

Piirtotyökalut

Jousiharppi
#022-156

Vankka ja luotettava laatuharppi layou-
tien, ympyröiden ja ornamenttien piir-
rosten sekä etäisyyksien siirtämiseen. 
Uritettu kädensija ja lukitusruuvi. 
➔ Pituus 127 mm

Laatutyökalujen avulla voidaan välttää 
epätarkkuuksia sommitelmissa.

Tämä ensiluokkainen jousiharppi on suunniteltu kultasepille, 
kivien istuttajille, kaivertajille ja muuhun vaativaan käyt-
töön. Siinä yhdistyvät miellyttävä käyttö, erinomainen tark-
kuus ja häikäisemätön pinta. Tukevat varret takaavat tarkan 
ohjauksen ilman kallistuksia. Vaihdettavat 1,6 mm:n kova-
metallikärjet voidaan säätää mukana toimitettavalla kuusio-
koloavaimella omien tarpeiden mukaan. 85 mm:n pituus 
soveltuu erinomaisesti työskentelyyn mikroskoopin alla. Toi-
mitus kätevässä puisessa säilytyslaatikossa, joka toimii myös 
työkalunpitimenä.

GraphGear 500 -puikk
#024-007

Sopii erinomaisesti tarkkuutta ja ohuita 
viivoja vaativien suunnitelmien tekemi-
seen. Kärki 0,5 mm.

Voiteluaineet
Super Lube
#022-162

PTFE ja synteettisen voiteluaineen yhdistelmä muodostaa 
kirkkaan ja kevyen voiteluaineen, jolla on voimakkaasti han-
kausta lieventävät ominaisuudet. 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 
AlexTools-jousiharppi
#023-118
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Suunnitelmien siirtäminen 
kaiverrettavaan tuotteeseen

Käytä näitä tuotetteita suunnitelmien siirtämiseen 
 kaiverrettaviin esineisiin.

Muotoiltava massa
#022-290

Kiinnitetään pehmeästi painaen työkap-
paleen pintaan häikäisyä vähentämään. 
Tämä muotoiltava massa ja työkappaleen 
kiinnityslevy (#003-698) pitävät herkät 
Scrimshaws-työkappaleet erinomaisesti 
paikallaan. N. 450 g.

Chinese White
#002-708

Chinese White luo useimmille pinnoille 
mattapintaisen vesipohjaisen kalvon. 
Muotoilut on helpompi piirtää tai siirtää 
kalvolle. Jos kaipaat lisää vinkkejä, katso 
James Meek: The Art of Engraving (#002-
164, katso sivu 58).

Transfer Wax
#002-709

Sam Alfanon Transfer Wax on oma sekoi-
tus puhdasta mehiläisvahaa, lampaan 
talia, emuöljyä ja muita öljyjä sekä vaha-
laatuja, jota Sam käyttää päivittäin som-
mitelmien tekemiseen, jäljentämiseen 
sekä piirrosten peilikuvaksi kääntämiseen.

Harjoituslevyt
Tämä laadukkaan harjoitusmateriaalin avulla voit harjoitella kaivertamista ja kivien 
istuttamista. Kaikki tarjoamamme materiaalit koostuvat homigeenisista seoksista ja rea-
goivat täten aina samalla tavalla laadun pysyessä samana. Öljyä levyt niiden suojaami-
seksi. Puolikovaa messinkiä voidaan työstää samalla tavoin kuin 10 karaatin kultaa ja 
kroniitti on voimakkaasti kiiltävä.

Kroniitti
#022-907

Kuparia
#003-361

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

Harjoituslevyt 50,8 × 101,6 mm

Kroniitti, yksittäiset
#022-287

Harjoituslevyt 50,8 × 50,8 mm

Vähähiilinen teräs, 
5 kpl/pakkaus
#001-638

Puolikova messinki, 
3 kpl/pakkaus
#001-804

Kupari, 
3 kpl/pakkaus
#003-594

Jaloteräs 416
#011-363

Harjoituslevyt 25,4 × 50,8 mm
Puolikova messinki
#011-347
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Harjoittelukorut

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.

Sormukset tai harjoituskivet – kokeile uusia 
tekniikoita harjoitusmateriaalimme avulla.

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

Harjoitussormus, messinkiä, kupera

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, 
12-tasoinen

Esiporatut 1,5 mm -reiät 2 rivissä. Tasainen, epäta-
saiset reunat. 
Ulkohalkaisija 20,8 mm. Leveys 7 mm

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

Harjoitussormus, Pavé

Urallinen harjoitussormus

Urallinen harjoitussormus nelikulmaisten tai pyörei-
den 3 mm -kivien istuttamiseksi. 
Ulkohalkaisija: 22,6 mm. Leveys 4,8 mm

Messinki, nelikulmaisille 
3 mm -kiville
#004-401

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

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

Kolmikulmainen harjoitussormus, 
Pavé

Sileä pinta ja epätasainen reuna.
Ulkohalkaisija 22,2 mm
Sisähalkaisija 16 mm

Messinkisormus, 
leveys 4,5 smm
#004-490

Messinkisormus,
leveys 5 mm
#004-412

Harjoitussormus, messinkiä, 
tasainen epätasainen reuna

Leveys 0,5 mm, sama ulko- ja sisähalkaisija
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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

Avaimenperät messinkiä ja uushopeaa

Nämä 1,27 mm paksusta messingistä tai uushopeasta valmistetut avaimen-
perät soveltuvat nopeasti ja helposti suoritettaviin kaiverrusprojekteihin. 
Valmista esimerkiksi nimikilpi lemmikkieläimelle ja lahjoita se ystävällesi. 
Kättömahdollisuudet ovat rajattomat! Sisältää avainrenkaan.

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

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 voimakasta 
1,9 mm -jaloterästä, jossa on hieno harjattu pinta. Sisältää avainrenkaan.

Harjoitusmateriaalia
Kirjat sisältävä itseopiskelusarja
#022-873

Tehokas harjoittelusarja kunnianhimoiselle kaivertajalle. Sisältää tark-
kaan suoritettuja ja yksityiskohtaisia malleja. Näin voit soveltaa joitakin 
Ronin Rules for Beauty -kauneusvinkeistä ja hioa samalla omat työtek-
niikkasi 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
Sisältää itseopiskelusarjan ja kirjat ”Advanced Drawing of Scrolls” (#022-
843-H) ja ”Drawing & Understanding Scroll Designs” (#022-199-H).

ScrollMaster-sarja
#022-196

Tämän mallinejärjestelmän avulla aloitteli-
jat oppivat nopeasti arabeskimuotoilun 
perusteet ja ammattilaiset säästävät aikaa.
Kolmessa mallineessa on 20 eri kokoista 
kierrekuviota sekä lukuisia elementtejä 
sisä- ja ulkokoristelua varten, lehtikoriste-
luita jne. Sisältää käyttöohjeen (englanniksi), lyijytäytekynän ja ohuen 
kynän. Muovimallineita voidaan käyttää tasaisilla ja kaarevilla pinnoilla.

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
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Kirjat

Ornate Scrollwork & 
Ornamental Design
#024-496

Kirja sisältää 100 sivua ja yli 300 käsin-
kaiverruksen mestarin Sam Alfanon luomaa moni-
osaista koristemallia, kuten bannereita, kehyksiä, 
jakajia, arabeskeja, kulmia, kirjepohjia, etikettejä ja 
paljon muuta. 

Advanced Drawing of Scrolls
Kirjailija Ron Smith

#022-843-H
Eräs laajimmista lehti- ja arabeskira-
kenteiden koostumuksen tutkimuk-
sista. Kyseessä on tiiviste neljänkym-
menen vuoden kokemuksesta, 
välähdys kauneutta ja viehkeyttä, 

joka tulee inspiroimaan luovia kykyjäsi. Toinen 
painos, 2007. Kovakantinen, suojakuorella. 
231 sivua. Saatavana vain englannin kielellä.

The Art of Engraving
Kirjailija 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 kaiver-

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

Pavé by Alexander, 
2. painos
#023-114

Alexander Sidorovilta on ilmestynyt 
uusi kaunis kuvateos hänen timantti-istutusteknii-
kastaan. Suuret ja tarkat värikuvat esittävät useita 
eri istutustekniikoita. Monet niistä kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti vaihe vaiheelta. Tässä valokuvateok-
sessa (ilman tekstiä) havainnollistetaan äärimmäi-
sen tasokasta tekniikkaa. Se on erinomainen opas 
niin kokeneelle mestarille kuin Alexanderin entisille 
oppilaillekin, joille se muistuttaa hänen heille opet-
tamiaan tekniikoita. Kova kansi, 184 sivua.

The Diamond Setting Manual: 
 Procedures & Techniques
Kirjailija 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
Kirjailija 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 perusharjoituk-
siin, jalometallikaiverrukseen, mono-
grammikaiverrukseen, teräskaiverruk-
seen ja etsaustekniikoihin. Taskukirja, 

160 sivua. Saatavana vain englannin kielellä.

The Jewelry Engravers Manual 
Kirjailija R. Allen Hardy ja John J. Bowman

#022-202
Tämä kirja on suunnattu korikaiverta-
jille, joiden toiminnan painopiste on 
teksti-, monogrammi- ja sormuskaiver-
ruksessa. Työkalujen käyttöä ja työtek-
niikoita on kuvattu perusteellisesti käsi-

kaiverruksessa vaadittavan taidon välittämiseksi.
Taskukirja, 143 sivua. Saatavana vain englannin kie-
lellä.

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. Saata-
vana vain englannin kielellä.

Firearms Engraving Theory and 
Design
Kirjailija George Sherwood

#022-198
Kehitä hyvän muotoilun tajuasi ja 
opettele luomaan hyviä ja sulavia 
kuvioita aseiden kaivertamista 
varten. Taskukirja, 38 sivua. Saata-
vana vain englannin kielellä.

Decorative Flower and Leaf Designs
#023-071

Hieno valikoima kuvia pintakoriste-
luihin, myös tekstiileihin tai muihin 
materiaaleihin. Kaikki kuvat 
vapaasti käytettävissä ilman teki-
jänoikeusrajoituksia. Painettu mus-

talla, joten helppo siirtää, kopioida tai skannata. 
Taskukirja, 48 sivua. Saatavana vain englannin 
kielellä. 

Drawing & Under standing Scroll 
Designs 
Kirjailija Ron Smith

#022-199-H
Tämän kirjan on laatinut ammatti-
mainen kaivertaja taiteilijoille, kai-
vertajille ja kaiverrustaiteen kerää-
jille. Se auttaa jokaista luomaan 
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.

Suosituimmat kirjat jatko-opiskelua varten 
tai keräyskohteiksi.

Layout-malline nro T41
#022-049

Joustava malline, joka sisältää neliöitä, kolmioita, 
kuusikulmioita ja ympyröitä 10 eri koossa. Yhdek-
sän muuta kuviota auttavat sinua suunnittele-
maan kivien istutustöitä ja kaiverruksia. Soveltuu 
tasaisille ja kaareville pinnoille.

Malline geometrista muotoi-
lua varten
#022-890

Joustava ympyröitä, neliöitä, kuusikulmioita, kol-
mioita ja suorakulmioita sisältävä malline. Suo-
rille tai kaareville pinnoille.

Tyhjä jäljennyskalvo (stencil), 
Pysyvä
#022-197P

Kopioi kuvio tälle itseliimautuvalle muovikalvolle 
(216 × 279 mm) ja liimaa se sitten työkappaleesi 
päälle. Kaiverra tämän jälkeen viivat suoraan 
kalvon läpi.
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DVD:t
Kaivertimien teroitus ja peruskaiverrustekniikat – 
kaikki saatavana.

Kirjailija Robert R. Wooding 

Kaikki kolme kirjaa saatavana vain englannin kielellä.

Diamond Setting. The Professional Approach
#002-625
Yleiskatsaus kivien istutustyön kattavaan maailmaan. 
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.

Saat kaikki kolme Wooding-kirjaa edullisemmin sarjana!
#002-628

Books for Stone SettingSetting Repair 
Kirjailija Alan Revere 

#024-083
Taskukirja, 143 sivua. Saatavana vain 

englannin kielellä.

Firmo & Francesca 
 Fracassi: 
Master Engravers
Kirjailija Stephen Lamboy ja 
Elena Micheli-Lamboy

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

Il Grande Libro Delle  Incisioni
Kirjailija Marco E. Nobili

#022-845
Teksti englanniksi ja italiaksi. 

Kova kansi, 587 sivua.

Metallinkaiverrus

Engraving the Meek Squirrel 
with Jake Newell

#023-111

Voit seurata käsinkaiverrustaiteilija 
Jake Newellin työtä tässä erityisessä 

Bulino-projektissa sen alusta loppuun. Hän 
antaa vinkkejä ja kertoo, miten voit välttää ylei-
set virheet. Näin opit paremmin ymmärtämään 
fotorealistista kaiverrusta. 
DVD ja painettu kuvaohje. 2 tuntia 4 minuuttia. 
Saatavana vain englannin kielellä.

DVD ja painettu 
kuvaohje & 
Oravapaketti
#023-503

DVD ja kuvaohje ”Engra-
ving the Meek Squirrel with Jake Newell” (#023-
111), yhdessä Oravapaketin kanssa (#030-609). 
Kaiverra pakettiin kuuluva laserleikattu avaimen-
perä Jaken opastuksella. DVD, saatavana vain 
englannin kielellä.

The Expert’s Guide to 
Graver Sharpening
Tekijä Sam Alfano

#022-375

Tämä DVD opettaa, millä tavoin työkalut on 
teroitettava, jotta niiden ohjaaminen olisi hel-
pompaa teroittamisen jälkeen ja saavutettaisiin 
tarkempia tuloksia. Hyödy Sam Alfanon koke-
muksesta tämän DCD:n avulla. 1 tunti ja 
7 minuuttia. 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 työ-
kalu teroitetaan ensin, minkä jälkeen esitellään 
sen asianmukainen käyttö, ja tämä kaikki sekä 
kaiverrus- että kivien istutustyökalujen kohdalla. 
Kaiverrustyökalujen käyttäjät tulevat säästä-
mään aikaa ja hermojaan sekä saavuttamaan 
parempia tuloksia näiden ohjeiden avulla. 
2 tuntia. Saatavana vain englannin kielellä.

Engraving Scrollwork 
Start to Finish
Tekijä Sam Alfano

#023-502

Katso Sam Alfanon mikroskooppiin, kun hän 
näyttää sinulle hienosti varjostetun arabeskikai-
verruksensa työvaiheet alusta loppuun. Hän 
käyttää 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 eng-
lannin kielellä.

Learn Old School 
Hammer & 
Chisel Engraving DVD
#024-475

Mestarikaivertaja Sam Alfano käyttää mahdolli-
simman vähän työkaluja opettaessaan perintei-
sessä kaiverrusmenetelmiä stikkelin ja vasara 
avulla. Opi teroittamaan stikkeli käsin ja kaiver-
tamaan useita malleja, joiden osaaminen luo 
vahvan perustan tämän vanhan taidemuodon 
harjoittamiselle. Kun haluat oppia kaivertamaan 
pienellä budjetilla tai vain oppia vanhan mene-
telmän, tämä video on juuri oikea valinta. 1 tunti 
20 minuuttia.

Engraving Methods & 
Techniques 
Tekijä Don Glaser

#011-483

Tämä kaksiosainen DVD-sarja 
kokoaa vuosien kaiverruskokemuksen nelitunti-
seksi esittelyksi. Voit tarkkailla kouluttajan olka-
pään yli, kuinka hän toimii ja selittää toimenpi-
teitään. DVD:llä esitellään kolme suosituinta 
kaiverrustekniikkaa: käsinkaiverrus, kaiverrus 
siselöintivasaraa käyttäen ja käsinkaiverrus 
koneellisin apuvälinein. 4 tuntia. Saatavana vain 
englannin kielellä.



60 Jatkokoulutus

Puun veistäminen, Western- 
kaiverrus ja Scrimshaw

Wood Finishing
Tekijä Bill Janney 

#024-012

Vaihe vaiheelta -ohjeet kiväärienvar-
sien koristelemiseksi. Tekniikkaa voi-

daan käyttää myös muissa puuprojekteissa. 1 
tunti ja 7 minuuttia. Saatavana vain englannin 
kielellä.

Beginning Scrimshaw
Tekijä Sandra Brady

#023-104

Kaikki materiaaleista, piirtopuik-
kojen teroittamisesta ja paljon 

muutakin. Kuuluu jokaisen ammattilaisen ja 
Scrimshaw-tekniikan ystävän kokoelmaan. 2 tuntia 
ja 55 minuuttia. Saatavana vain englannin kielellä.

Carving Scrolls 
Tekijä Bill Janney 

#022-932

Tämä kaksiosainen opastus-DVD 
opettaa vaihe vaiheelta arabeskien 

veistämisen taidon. Paketti sisältää myös esitte-
lyissä käytettyjen kuvioiden mallineet. 2 tuntia ja 
2 minuuttia. Saatavana vain englannin kielellä.

Sommittelu ja muotoilu

The Essential Guide to 
Drawing Scrolls 
#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.

AlfanoArt Monogram 
System
Tekijä Sam Alfano

#023-109

AlfanoArt-monogrammijärjestelmä kehitettiin 
kauniiden kirjoitusmonogrammien luomiseksi 
tietokoneen avulla. Järjestelmän on kehittänyt 
käsinkaivertaja käsinkaivertajille, ja se sopii mai-
niosti niin aloittelijoille kuin pitemmälle ehtineil-
lekin. Voit vauhdittaa oppimistasi seuraamalla 
Samin verkko-ohjeita. Järjestelmän käyttämi-
seksi tarvitset vektorinkäsittelyohjelman, joita 
ovat esim. Adobe Illustrator ja CorelDRAW. Saa-
tavana vain englannin kielellä.

Lettering techniques for 
handengravers
Tekijä Sam Alfano

#023-116

Opi kirjoituskaiverruksen taito Sam Alfanolta. 
Tämä uusi taito tuo sinulle pian tyydytystä ja 
myös voittoa.
Kun asiakkailla on mahdollisuus nähdä konekai-
verruksen ja käsinkaiverruksen välinen ero, he 
ovat usein valmiita maksamaan enemmän käsin 
kaiverretun tekstin vaatimasta taidosta ja laa-
dusta. Ala jo tänään luoda kauniita käsin kaiver-
rettuja 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.

Korut ja kivien istutus

The Art of Setting 
Princess Cuts
#022-922

Tässä Blaine Lewisin DVD:ssä 
esitellään valtavia suurennoksia, 

3D-animaatioita ja satoja vinkkejä siitä, millä 
tavoin Princess- tai Fantasy-tekniikalla hiottuja 
kiviä voidaan istuttaa nopeasti ja tehokkaasti niin 
perinteisiin kuin erityisiin kehyksiin. Sarjaan 
kuuluu myös valikoima harjoituskehyksiä ja zirko-
nioita uusien istutustekniikoiden harjoittelemi-
seksi ilman pelkoa siitä, että arvokkaat kivet vau-
rioituisivat. 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. Mikroskooppisen tarkat 
kuvat ja animaatiot välittävät hänen ammattitai-
toaan. Esitystapa on niin selkeä, että tunnet ole-
vasi hänen kanssaan samassa luokkahuoneessa. 
Videossa esiteltävät kehykset, kivet ja työkalut 
sisältyvät toimitukseen, niin että voit harjoitella 
itse. Sisältö: 1 DVD, 2 harjoituskehystä, 2 harjoi-
tuskivisarjaa, 1 GRS-kiillotusteräs sekä malli-
neita. 2 tuntia ja 14 minuuttia. Saatavana vain 
englannin kielellä.

Successful Jewellery 
Engraving 
#022-855

Sam Alfano on suunnitellut 
tämän opettelu-DVD:n sillä tavoin, että taiteili-
joiden korukaiverruksen oppimisprosessit suju-
vat nopeammin. Opettele perustekniikat sekä 
edistyneiden kaivertajien tekniikat, joiden avulla 
kehityt arvostetuksi kaivertajaksi. Kukka-aihei-
set koristelut ovat aina kysyttyjä, mutta DVD ei 
rajoitu vain niihin. Opettele 5 luvussa kuvatut 
mestaritason korkokuva-, veistotaide- sekä 
arabeskikaiverrustekniikat ja paljon muutakin! 
Lisäksi DVD sisältää kaksi tuntia sormuksen kai-
verrukseen 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 tehdään Bright-Cut-kaiverruk-
sia. Videolla 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 viih-
dyttävä opettaen samalla erilaisia kivien istutus- 
ja kaiverrustekniikoita. 1 tunti. Saatavana vain 
englannin kielellä.
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Löydä oma myyjäsi
Löydä oma myyjäsi Euroopasta, Venäjältä ja Pohjois-Afrikasta:

Alankomaat: 
Bijou Moderne B.V.
Edisonlaan 36-38
2665 JC Bleiswijk/Alankomaat
Puhelin: +31 10 529 66 00
Faksi +31 10 529 00 88
www.bijoumoderne.nl

Belgia: 
Alexandre BVBA
Appelmansstraat 25-27, Empire Shopping Center
2018 Antwerp/Belgia
Puhelin: +32 3 213 00 39
Faksi +32 3 213 31 40
www.alexandreschool.com

Espanja:
Chamorro y Moreno, S.A
C/ Isla de Sicilia
1 - 3º B, Edificio Guadalcanal
28034 Madrid/Espanja
Puhelin: +34 91 315 20 49
Faksi +34 91 733 52 04
www.comrashop.es

Irlanti:
Betts Metal Sales Limited
49-63 Spencer Street
Birmingham, B18 6DE/Inglaterra
Puhelin: +44 121 233 2413
www.bettsmetalsales.com

Islanti:
14K-Heildsala
Dalvegi 10–14
201 Kópagovi/Islanti
Puhelin: +354 511 0014
www.14k.is

Iso-Britannia 1:
Betts Metal Sales Limited
49-63 Spencer Street
Birmingham, B18 6DE/Englanti
Puhelin: +44 121 233 2413
www.bettsmetalsales.com

Iso-Britannia 2:
Cooksongold
59-83 Vittoria Street
Birmingham, B1 3NZ/Englanti
Puhelin: +44 (0) 121 212 6446
Faksi +44 (0) 121 200 3222
www.cooksongold.com

Italia 1:
Luigi Dal Trozzo S.A.S.
Via Claudio Treves 26
20090 Vimodrone/Italia 
Puhelin: +39 02 2885871
Faksi +39 02 2870812
www.luigidaltrozzo.it

Italia 2: 
Garbarino & Titonel srl,
Via del Lavoro 3
15048 Valenza/Italia 
Puhelin: +39 0131 924 264
Faksi +39 0131 945 867
www.garbarinotitonel.com

Itävalta 1:
Felber’s Nachfolger
Siebensterngasse 30
1070 Viena/Itävalta 
Puhelin: +43 1 523 24 73-0
Faksi +43 1 523 24 73-18
www.j-felber.at

Itävalta 2:
AuruTec Schmuck- und 
Uhrentechnik Baumgartner KG
Auergasse 9
6170 Zirl/Itävalta 
Puhelin: +43 664 535 6770
www.j-felber.at

Kreikka:
B.J.P – Panagiotidou Elli & Sia Epe
Villara 1
54625 Thessaloniki/Kreikka
Puhelin: +30 2310 555278 & 555270
www.bjp.gr

Kypros:
B.J.P – Panagiotidou Elli & Sia Epe
Villara 1
54625 Thessaloniki/Grecia
Puhelin: +30 2310 555278 & 555270
www.bjp.gr

Norja:
K.A.Rasmussen AS
Postboks 4455
2326 Hamar/Norja
Puhelin: +47 625 12 710
www.karasmussen.no

Portugali:
Maquinouro LDA
Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa 1140/44
4420-005 Gondomar/Portugali
Puhelin: +351 22 483 55 51
Faksi +351 22 464 55 69
www.maquinouro.pt

Puola:
W. Kociuba S.J.
ul. Rakowicka 1
31-511 Krakow/Puola
Puhelin: +48 12 430 36 79
Faksi +48 12 421 05 73 ext. 21
www.wkociuba.pl

Ranska 1:
Tena Butty
116, Chemin de Mialouze
26130 Montségur Sur Lauzon/Ranska 
Puhelin: +33 475 98 10 22
Faksi +33 475 98 16 96
www.tena-butty.com

Ranska 2:
TBRP Paris (Pouget Pellerin, Robur)
15, Rue de Montmorency
75003 Paris Cedex/Ranska 
Puhelin: +33 1 42 74 44 11
Faksi +33 1 42 74 55 12
www.pouget-pellerin.com 
www.robur-fr.com

Ranska 3:
Schwartzmann Fisseau Cochot
12, rue René Payot
25503 Morteau/Ranska 
Puhelin: +33 381 67 18 34
Faksi +33 381 67 37 13
www.schwartzmann.com 

Ruotsi 1:
Sargenta AB
Singelgatan 6B
212 28 Malmö/Ruotsi 
Puhelin: +46 401 26 550
Faksi +46 401 22 530
www.sargenta.se

Ruotsi 2:
Aktiv Guld AB
Box 565
201 25 Malmö/Ruotsi
Puhelin: +46 (0) 22 27 80 100
Faksi +45 43 66 20 01
www.aktivguld.com

Saksa 1:
Rudolf Flume Technik GmbH
Hachestrasse 66
45127 Essen/Saksa 
Puhelin: +49 201 1899 0
Faksi +49 201 1899 100
www.flume.de

Saksa 2:
Horbach GmbH
Hauptstrasse 139 A
55743 Idar-Oberstein/Saksa 
Puhelin: +49 6781 458 97-0
Faksi +49 6781 458 97-29
www.horbach-technik.de

Slovakia:
Advantage-fl.cz s.r.o.
Soukenická 11
11000 Prague 1/Tšekin tasavalta
Puhelin: +420 222 310 298
www.advantage-fl.cz

Suomi 1: 
K.A. Rasmussen Oy
Eteläranta 14
00130 Helsinki/Suomi 
Puhelin: +358 10 337 50 00
Faksi +358 9 2764 2710
www.rasmussen.fi

Suomi 2: 
SAR-Machine Oy
Anttilantie 1
27510 Eura/Suomi 
Puhelin: +358 2 865 17 89
www.sar-machine.fi

Sveitsi:
Artsupport GmbH
Glattalstrasse 222
8153 Rümlang/Sveitsi
Puhelin: +41 44 818 18 18
Faksi +41 44 818 18 48
www.artsupport.ch

Tanska: 
Aktiv Guld A/S
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk/Tanska
Puhelin: +45 43 66 20 00
Faksi +45 43 66 20 01
www.aktivguld.com

Tšekin tasavalta:
Advantage-fl.cz s.r.o.
Soukenická 11
11000 Prague 1/Tšekin tasavalta
Puhelin: +420 222 310 298
www.advantage-fl.cz

Venäjä:
Jewellery Air
Ul. Bumazhnaya, 17 / 109
190020 St. Petersburg/Venäjä
Puhelin: +7 495 16 28 477
www.jewelleryair.com

Muut maat:
Albania, Algeria, Belarus, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, 
Kroatia, Latvia, Libya, Liettua, Luxemburg, Makedonia, 
Malta, Marokko, Mauritania, Moldova, Montenegro, 
Romania, Serbia, Slovenia, Tunisia, Turkii, Ukraina, Unkari, 
Viro: Artsupport GmbH, Glattalstrasse 222, 8153 Rüm-
lang/Sveitsi, puhelin: +41 44 818 18 18, faksi: +41 44 818 
18 48, www.artsupport.ch, E-Mail: info@artsupport.ch
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Hakemisto tuotenumeroiden mukaan
001-389 .................40
001-624 .................44
001-638 ................. 55
001-694 ................. 31
001-804 ................. 55
001-838 ................. 30
001-953 ................. 56
002-031 .................44
002-035 .................40
002-055 ................. 31
002-115 .................. 36
002-116 .................. 36
002-118 ..................44
002-120 .................. 36
002-122 ..................40
002-123 .................. 45
002-129 .................. 30
002-138 .................. 31
002-139 .................. 31
002-164 ................. 58
002-230 ................. 23
002-412 ................. 30
002-415 ................. 30
002-537 ................. 30
002-625 ................. 59
002-626 ................. 59
002-627 ................. 59
002-628 ................. 59
002-693 .................40
002-694 .................40
002-695 .................40
002-697 .................40
002-698 .................40
002-699 .................40
002-702..................40
002-703 .................40
002-704 ................. 43
002-708 ................. 55
002-709 ................. 55
002-710 .................. 53
002-711 .................. 53
002-712 .................. 53
002-720 ................. 58
002-752-NF ............ 31
002-753-NF ............ 31
002-754-NF ............ 31
002-755-NF ............ 31
002-812 ................. 45
002-956 ................. 45
002-965 ................. 53
002-966 ................. 53
002-967 ................. 53
003-021 ................. 10
003-022 ................. 23
003-291 ................. 13
003-300 ................. 57
003-301 ................. 57
003-302 ................. 57
003-303 ................. 57
003-304 ................. 57
003-305 ................. 57
003-334 ................. 57
003-335 ................. 57
003-350 ................. 52
003-361 ................. 55
003-438 ................. 29
003-439 ................... 9
003-520 ................... 9
003-520MPV .......... 17
003-530 ................... 9
003-531 ................... 9
003-541 ................. 10
003-546 ................. 11
003-547 ................. 11
003-550 ................. 21
003-563NFB ........... 52
003-563NFB-G ....... 52
003-570 ................. 28
003-571 ................. 28
003-584 ................. 52
003-591 ................. 52
003-594 ................. 55
003-598-EU ........... 27
003-599 ................. 49
003-609 ................. 11
003-615 ................. 10
003-616-V2 ............ 11
003-622 ................. 11
003-623 ................. 11

003-626 ................. 52
003-630 ................. 52
003-632 ................. 50
003-635 ................. 49
003-648 ................. 52
003-649 ................. 13
003-651 ................... 8
003-654 ................. 50
003-656 ................. 12
003-657-220 .......... 49
003-658 .................48
003-660 ................. 49
003-662 ................. 11
003-664 ................. 13
003-665 ................. 13
003-666 ................. 13
003-667 ................. 13
003-674 ................... 8
003-678 ................. 52
003-680 ................. 52
003-683 ................... 8
003-684 ................... 8
003-686 ................. 52
003-698 ................. 11
003-699 ................. 13
003-700 ................. 28
003-701 ................. 28
003-706 ................. 28
003-727 ................. 51
003-728 ................. 50
003-729 ................. 51
003-730 ................. 11
003-735 ................. 12
003-738 ................. 12
003-740 ................. 12
003-745.................. 13
003-747.................. 20
003-750 ................. 12
003-759 ................. 29
003-760 ................. 29
003-761.................. 29
003-762 ................. 29
003-773 ................... 9
003-774 ................... 9
003-775 ................. 10
003-782 ................. 20
003-783 ................. 21
003-800-EU ........... 28
003-801-EU............ 27
003-850 ................. 51
003-863 ................. 51
003-875 ................. 51
004-000 ................. 43
004-097 ................. 18
004-097TUNG ....... 18
004-106 ................. 23
004-108 ................. 17
004-129 ................. 18
004-130 ................. 18
004-300 ................. 56
004-401 ................. 56
004-406-V3 ............. 6
004-412 ................. 56
004-489 ................. 56
004-490 ................. 56
004-491 ................. 56
004-527 ................. 25
004-545 ................. 18
004-546 ................. 18
004-556 ................. 17
004-557 ................. 13
004-558 ................. 17
004-559 ................. 13
004-568 ................. 18
004-569 ................. 18
004-570 ................. 18
004-578 ................. 13
004-592 ................. 17
004-600 ................. 19
004-616 ................. 23
004-625 ................. 21
004-628 ................. 17
004-638 .................54
004-643 ................. 19
004-646................. 18
004-659 ................. 23
004-660 ................. 23
004-665 ................. 13
004-666 ................. 13

004-670 ................. 43
004-672 ................. 11
004-678-220.......... 25
004-679 ................. 23
004-680 ................. 17
004-684................. 17
004-689 ................. 18
004-691 ................. 18
004-697 ................. 23
004-705 ................. 22
004-707 ................. 22
004-713 ................. 16
004-714 ................. 16
004-716 ................. 16
004-725 ................. 19
004-726 ................. 19
004-730-6MM ....... 25
004-735 ................. 22
004-754 ................. 22
004-755 ................. 22
004-800 ................. 43
004-803 ................. 41
004-803-BR ........... 41
004-803-SS ............ 41
004-804 ................. 41
004-805 ................. 43
004-806 ................. 41
004-831 ................. 15
004-832 ................. 15
004-839 ................. 15
004-840 ................. 15
004-845 ................. 17
004-847 ................. 23
004-848 ................. 41
004-850 ................. 26
004-852 ................. 41
004-853 ................. 41
004-854 ................. 41
004-855 ................. 41
004-856 ................. 41
004-857 ................. 41
004-858 ................. 41
004-859 ................. 41
004-860 ................. 41
004-861 ................. 26
004-863 ................. 26
004-870 ................. 41
004-871 ................. 41
004-872 ................. 41
004-873 ................. 41
004-874 ................. 41
004-875 ................. 41
004-877 ................. 16
004-878 ................. 16
004-879 ................. 16
004-895-EU ............. 4
004-901 ................... 6
004-901-ATSS .......... 7
004-905 ................... 7
004-909 ................... 7
004-910 ................... 6
004-921 ................... 6
004-921-ATSS .......... 7
004-926 ................... 6
004-931 ................. 43
004-932 ................. 43
004-933 ................. 43
004-934 ................. 43
004-936 ................... 7
004-937 ................... 7
004-938 ................... 7
004-939 ................... 7
004-940 ................... 6
004-940-ATSS.......... 7
004-940-OVAL......... 6
004-947 ................... 7
004-965-EU ............. 5
004-982 ................. 24
004-983 ................. 24
004-995-EU ............. 5
011-026 ..................40
011-193 .................. 42
011-194 .................. 31
011-219 .................. 42
011-336 .................. 42
011-347 .................. 55
011-363 .................. 55
011-366 .................. 56
011-379 .................. 56

011-381 .................. 60
011-384 .................. 41
011-388 .................. 56
011-389 .................. 56
011-470 ..................46
011-471 ..................46
011-472 ..................46
011-482 ................. 60
011-483 ................. 59
011-484 ................. 59
022-049 ................. 58
022-106.................. 52
022-119 .................. 53
022-140 ..................54
022-156 ..................54
022-159 ..................44
022-162 ..................54
022-163 .................. 25
022-192 .................. 58
022-196 .................. 57
022-197P ................ 58
022-198 .................. 58
022-199-H .............. 58
022-200-24 ............ 57
022-202.................. 58
022-249 ..................40
022-268T-220 ........ 53
022-287 ................. 55
022-290 ................. 55
022-333 ................. 45
022-338 ................. 53
022-346 .................44
022-350 .................40
022-351 ..................44
022-358 .................40
022-359 .................40
022-360 .................40
022-374 ..................40
022-375 ................. 59
022-393 ................. 34
022-396 ................. 38
022-397 ................. 38
022-398 ................. 38
022-399 ................. 38
022-400 ................. 38
022-401 ................. 38
022-402 ................. 38
022-403 ................. 38
022-404 ................. 38
022-405 ................. 38
022-406 ................. 38
022-407 ................. 38
022-408 ................. 38
022-436 ................. 38
022-437 ................. 38
022-438 ................. 38
022-439 ................. 38
022-440 ................. 38
022-441 ................. 38
022-442 ................. 38
022-443 ................. 38
022-444 ................. 38
022-445 ................. 38
022-446 ................. 38
022-447 ................. 38
022-448 ................. 38
022-449 ................. 38
022-450 ................. 38
022-451.................. 38
022-452 ................. 38
022-453 ................. 38
022-454 ................. 38
022-455 ................. 38
022-456 ................. 38
022-457 ................. 38
022-458 ................. 38
022-459 ................. 38
022-460 ................. 38
022-461 ................. 38
022-462 ................. 38
022-463 ................. 38
022-470 ................. 38
022-471 ................. 38
022-472 ................. 38
022-473 ................. 38
022-474 ................. 38
022-475 ................. 38
022-476 ................. 38
022-477 ................. 38

022-531 ................. 58
022-548 ................. 60
022-570 ................. 58
022-580 .................40
022-581 .................40
022-584 .................54
022-585 ................. 36
022-586 ................. 36
022-587 ................. 47
022-588 ................. 47
022-590 ................. 36
022-591 ................. 36
022-592 ................. 36
022-593 ................. 36
022-596 ................. 39
022-597 ................. 39
022-598 ................. 39
022-599 ................. 39
022-600 ................. 39
022-601 ................. 39
022-602 ................. 39
022-603 ................. 39
022-604 ................. 39
022-605 ................. 39
022-606 ................. 39
022-607 ................. 39
022-608 ................. 39
022-610 ................. 34
022-611 .................. 34
022-612.................. 34
022-615.................. 34
022-616 ................. 34
022-617.................. 34
022-618 ................. 34
022-619 ................. 34
022-622 ................. 34
022-625 ................. 34
022-626 ................. 34
022-627 ................. 34
022-628 ................. 34
022-629 ................. 34
022-630 ................. 34
022-636 ................. 39
022-637 ................. 39
022-638 ................. 39
022-639 ................. 39
022-640 ................. 39
022-641 ................. 39
022-642 ................. 39
022-643 ................. 39
022-644 ................. 39
022-645 ................. 39
022-646 ................. 39
022-647 ................. 39
022-648 ................. 39
022-649 ................. 39
022-650 ................. 39
022-651 ................. 39
022-652 ................. 39
022-653 ................. 39
022-654 ................. 39
022-655 ................. 39
022-656 ................. 39
022-657 ................. 39
022-658 ................. 39
022-659 ................. 39
022-660 ................. 39
022-661 ................. 39
022-662 ................. 39
022-663 ................. 39
022-667 ................. 35
022-668 ................. 35
022-669 ................. 35
022-670 ................. 39
022-671 ................. 39
022-672 ................. 39
022-673 ................. 39
022-674 ................. 39
022-675 ................. 39
022-676 ................. 39
022-677 ................. 39
022-680 ................. 35
022-681 ................. 35
022-682 ................. 35
022-683 ................. 35
022-684 ................. 35
022-685 ................. 35
022-686 ................. 35
022-712 .................. 35

022-713 .................. 35
022-714 .................. 35
022-715 .................. 35
022-716 .................. 35
022-717 .................. 35
022-718 .................. 35
022-719 .................. 35
022-723 ................. 35
022-724 .................. 35
022-725.................. 35
022-726.................. 35
022-727 .................. 35
022-728.................. 35
022-729 ................. 35
022-730 ................. 35
022-731 .................. 35
022-732 .................. 35
022-779 ................. 36
022-780 ................. 34
022-781 .................. 36
022-782.................. 34
022-783 ................. 34
022-784 ................. 34
022-785.................. 34
022-786 ................. 34
022-787.................. 34
022-788 ................. 34
022-789 ................. 34
022-791 .................. 34
022-792 .................. 35
022-793.................. 35
022-794 ................. 35
022-795.................. 35
022-796 ................. 35
022-797.................. 35
022-798 ................. 35
022-812..................40
022-818 .................40
022-819 .................40
022-820 .................40
022-843-H ............. 58
022-845 ................. 59
022-854 ................. 34
022-855 ................. 60
022-873 ................. 57
022-890 ................. 58
022-907 ................. 55
022-922 ................. 60
022-932 ................. 60
023-004 ................. 56
023-005 ................. 56
023-006 ................. 56
023-007 ................. 56
023-008 ................. 56
023-009 ................. 56
023-010 ................. 56
023-069 ................. 59
023-071 ................. 58
023-083 ................. 58
023-103.................. 60
023-104 ................. 60
023-109 ................. 60
023-111 .................. 59
023-114 .................. 58
023-116 .................. 60
023-118 ..................54
023-120 .................. 30
023-122 .................. 30
023-123 .................. 30
023-200 ................. 31
023-238 ................. 50
023-502 ................. 59
023-503 ................. 59
024-007 .................54
024-012 ................. 60
024-083 ................. 59
024-210 .................... 6
024-213 .................. 17
024-220 ................. 36
024-221.................. 36
024-222 ................. 36
024-223 ................. 36
024-224.................. 36
024-225 ................. 36
024-228 ................. 37
024-229 ................. 37
024-230 ................. 37
024-231.................. 37
024-232 ................. 37

024-233 ................. 37
024-234 ................. 37
024-237 ................. 37
024-238 ................. 37
024-239 ................. 37
024-240 ................. 37
024-241 .................. 37
024-242 .................. 37
024-243.................. 37
024-244 ................. 37
024-247 .................. 37
024-248 ................. 37
024-249.................. 37
024-250 ................. 37
024-251 .................. 37
024-252 ................. 37
024-253 ................. 37
024-254 ................. 37
024-255.................. 37
024-256 ................. 37
024-259 ................. 37
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Yleiset myynti- ja toimitusehdot

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 Van-
taan 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 
kirjallisesti (sähköpostitse tai faksitse) välittömästi lähetyksen vastaanottamisen 
jälkeen, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua. Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita 

GRS-koulutuskeskus

JULKAISUTIEDOT
Tuotteita ja niiden teknisiä tietoja, mittoja, painoja jne. koskevat tiedot ovat tämän luet-
telon painamispäivän mukaisia, ne eivät ole sitovia. Tässä luettelossa kuvattujen tuottei-
den valmistajat pidättävät itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan, lopettaa yksittäisten 
tuotteiden valmistaminen tai korvata ne uusilla koska tahansa ja ilman ennakkoilmoi-
tusta 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 ilmoit-
taa asiasta meille. 

GRS-tuotteiden Euroopan, Venäjän ja Pohjois-Afrikan päämaahantuoja:
Artsupport GmbH
Glattalstrasse 222
8153 Rümlang/Sveitsi
Puhelin +41 (0)44 818 18 18
Faksin +41 (0)44 818 18 48

Laatiminen ja toteutus: 
Permanum GmbH, 8157 Dielsdorf/Sveitsi
Painatus: Druckzentrum AG, 8045 Zürich/Sveitsi

 Painettu ympäristöystävälliselle, ilman klooria valkaistulle paperille. 

© Artsupport GmbH, Rümlang/Switzerland
Tammikuu 2019

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 alennuk-
set, kaupan purkaminen tai vahingonkorvaus 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.Ras-
mussen Oy:n kotipaikka, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. K.A.Rasmussen Oy:n 
kanssa solmittuja sopimuksia koskee Suomen laki. Oikeuspaikka on K.A.Rasmussen 
Oy:n kotipaikka. 

Takuuehdot
Kaikkia tuotteita koskee 3 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 rahtikulut K.A.Rasmussen Oy-yhtiöltä vastaanottajalle. Takuu ei kata 
kuljetusvaurioita, virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä eikä normaalista kulumi-
sesta johtuvia vaurioita. Öljypitoisesta ilmasta johtuvat vauriot katsotaan virheelli-
sen käytön aiheuttamiksi vaurioiksi, eikä takuu kata niitä.

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 käsinkaiver-
rusta ja yksinkertaisia istutustöitä. Autamme mielellämme sinua 
löytämään sopivan kurssin koulutusvalikoimastamme, joka sisältää 
kaikki tasot alkeiskursseista Grand-Master-ohjelmaan saakka.

Käytetyt kuvat:

Käytetyt kuvat:
Jeff Parke, Andrew Biggs, Nadja Ihsen, Mitchell Lurth, Todd Daniels

Roman KarakurkchiBen Bentvelzen Mark Dupp



Tilauspuhelin nro:
 010 337 5013
Online-Shop:
 www.rasmussen.fi
Voit tilata kaikkia GRS-tuotteita ja luonnollisesti myös muita K.A.Rasmussen 
Oy:n - tuotteita vaivattomasti Internetin välityksellä.

K.A. Rasmussen Oy
Eteläranta 14 P 010 337 5000 info@rasmussen.fi
FI-00130 HELSINKI F 09 – 2764 2710 www.rasmussen.fi


