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Alumíniumcsiszolás: mobilitás és biztonság a 

műhelyben. A hosszú távú siker garanciája. 

Az alumínium csiszolása során a fényező- és 

karosszériaműhelyeknek különleges biztonsági előírásoknak kell 

megfelelniük. De miért is van szükség a biztonságra és ez mit is 

jelent a gyakorlatban? És mi az a megoldás, ami kiváló 

eredményeket nyújt, megfelelő munkaállomást teremt és még az EU 

irányelvének az ATEX-nek is megfelel?  

 

Alumíniumcsiszolás biztonságosan 

Egyre több és több autógyártó használ a gyártás során alumíniumból és 

karbonból készült könnyűszerkezetet, annak érdekében, hogy csökkentsék a 

gépjárművek súlyát. Ez a trend érezhetően befolyásolja a fényező- és 

karosszériaműhelyek munkamódszereit, hiszen az eljárás során különböző 

anyagokat vegyítenek, melyek veszélyesek is lehetnek, ha a karbantartási 

és javítási munkát nem végzik megfelelően. Ráadásul a fényező és 

karosszériaműhelyek többsége alábecsüli azt a tényt, hogy az alumíniummal 

vagy karbonnal végzett munkafolyamat során, robbanékony az egészségre 

veszélyes por (pl.: alumínium- és papírporok, a koromszemcsék, a 

porlakkok, valamint az üveg-és a szénszálerősítésű műanyagporok) kerül a 

levegőbe. Emiatt speciális porelszívó, sűrített levegős csiszoló és 

munkaruházat használata kötelező – elektromos kéziszerszám használata 

nem megengedett az elektromos szikrák miatt. Általánosságban 

elmondható, hogy az acél tartalmú csiszolók és csiszolóanyagok használata 

sem lehetséges az alumíniumcsiszolás során, mert korrózióhoz vezethet. Ez 
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az, amiért elkülönített alumíniumcsiszolással foglalkozó munkaállomás 

kialakítása kívánatos, a munkavállalók egészségének megvédése érdekében 

és a kiemelkedő eredmények eléréséért. Sajnos azonban a fényező és 

karosszériaműhelyek korlátozott területi feltételeik miatt sokszor nem 

lehetséges a külön munkaállomás kialakítása. Épp ezért a helyzetért kínálja 

a Festool 2011 közepe óta a mobil és kompakt munkaállomást – minden 

munkaanyaggal, ami az alumíniumcsiszolási munkafolyamatok során 

szükséges. Rugalmas és kicsi helyigénnyel rendelkezik.  

 

Alumíniumcsiszolás biztonságosan és hatékonyan – a mobil 

biztonsági set-el 

Az alumínium egyszerűen, biztonságosan és hatékonyan csiszolható a 

biztonsági set-el. A Festool Automotive üzletága teljes, mobil munkaállomást 

kínál. 

A set tartalma: CT 48 E LE EC/B22 speciális elszívómobil EC-TEC motorral, 

az elszívó megfelel a 22. zóna besorolású helyszínekre vonatkozó ATEX 

irányvonalnak (EG 94/9/EK), valamint használata engedélyezett az M 

osztályú, illetve az St1, St2 és St3 kategóriába sorolt robbanásveszélyes 

porok esetén is; robosztus sűrített levegős csiszoló a fáradságos munkához; 

WCR1000 Workcenter , ahol a munkához szükséges minden eszköz 

rendezetten kézre áll. Az elszívómobil az EC-TEC motorral robosztus 

kialakítású, kopásmentesen, szénkefék nélkül üzemel, így nem igényel 

karbantartást! A szokványos, kerek alumíniumtartály helyett a CT 48 EC B22 

könnyű, fekete tartálya ütésálló, nehezen gyulladó ABS-műanyagból készül. 

A set hosszú távon garantálja a biztonságot és a kiemelkedő eredményeket. 

Kifogástalan eredmények rövid idő alatt, melyek megfelelnek a gyártók 

előírásainak.  

 

Mobilitás és rugalmasság szervezetett munkaállomással  

A mobil és szervezett munkaállomással a műhelyek takarítására fordított idő 

is jelentősen csökken. A set használatával idő is megtakarítható, hiszen 

mindig-minden rendezetten kéznél van. A CT 48 EC illeszkedik a rendszerbe: 

beépíthető a TC 3000/2 Toolcenterbe vagy kombinálható a WCR 1000 

Workcenterrel. 

 


