
Tercoo® Roterende straalschijf

Tercoo® roterende straalschijf is een hulpmiddel voor het verwijderen, vervuiling zoals lijm, verf etc. Het 

verwijdert het van materialen zoals ijzer, metaal, steen en beton. Het resultaat is nagenoeg gelijk aan stralen.
De Tercoo® is de beste manier van oppervlakte behandeling als stralen niet mogelijk is.

In het midden van de Tercoo® schijf opnamestift voor een handboormachine. DE Tercoo® is een rubberen schijf

met 12 stalen aangevulcaniseerde busjes. In deze stalen busjes zijn hardmetalen pennen gemonteerd met een 

speciale conische vorm. De schijf is gemaakt van 96% natuur rubber en is daardoor zeer flexibel. De pennen
bewegen in verschillende kanten bij het draaien van de schijf. Op deze manier hameren de Tercoo® pennen op

het oppervlak en zorgen voor een goed reinheid en ruwheid. Het beste resultaat is bij 2500-3000 rpm. Bij een

lager toerental is het effect minder maar is de schijf wel flexibeler en bereikt dus makkelijker hoekjes en 

andere moeilijk bereikbare plaatsen. In dit geval is een toerental van 1200 rpm aan te bevelen.
Voor handboormachines is de Tercoo® schijf verkrijgbaar in een enkele, dubbele en drievoudige schijf.

De enkele schijf is voor kleine spots en hoekjes, de andere schijven zijn voor grotere oppervlakken.

Nummer Omschrijving

620100 Tercoo® single disc, voor boormachine

620101 Tercoo® duo disc voor boormachine

620102 Tercoo® trio disc voor boormachine

620230 Tercoo® afzuigkap voor boormachine

Tercoo® Multi Machine voor de 8 laags Multi disc

Voor grote oppervlakken heeft Tercoo® een speciale multi-laags schijf ontwikkeld op een professionele machine

die speciaal is gemaakt voor deze schijf. De as van deze machine is afwijkend in M12. Dit is uit veiligheids-

oogpunt en maakt het onmogelijk om de schijf op een haakse slijper te gebruiken met een te hoge snelheid.

Specificaties zijn:

Fein WPO12-27E Speciaal ontwikkeld voor de 

Tercoo®  8 laags straalschijf.

opgenomen vermogen: 1200W

Afgegeven vermogen: 750W

Onbelast toerental: 900-2700 rpm.

Kabel met steker lengte: 4 meter

Netto gewicht excl. schijf: 2.3 kilo

Uitgaande as: M12

Wordt geleverd in een metalen koffer, 

met handvat en beschermingskap.

Multi  disc NIET inbegrepen

Nummer Omschrijving

620200 Tercoo® Machine 230V 50/60Hz

620201 Tercoo® machine 110V 50/60Hz

(op aanvraag)

620205 Tercoo® Multi-8 stofafzuigkap
Ø50 mm slagaansluiting.

Gebruik altijd tijdens de werkzaamheden handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming en stofmasker.
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De Tercoo® Multi disc is een combinatie van 8 aparte schijven. Elke schijf is vervangbaar in geval van

beschadiging door een nieuwe schijf. Er zijn 2 verschillende reserve schijven verkrijgbaar, omdat ze t.o.v. 
elkaar in een hoek van 15 ̊ staan.

Nummer Omschrijving

620110 Tercoo® Complete Multi 8 laags schijf  

620111 Tercoo® aparte Multi schijf  

620112 Tercoo® aparte Multi schijf 15 ̊ met zeskante kern

620113 Tercoo® Zeskante as met M12 aansluiting

620114 Tercoo® Borgring (2 per per as nodig)

Verf

en roest

Schoon

Oppervlak

Tercoo ®  Multi Machine gebruikt op een nieuwe stalen plaat

Tercoo ®  resultaat op een oude stalen buis om een goede ruwheid en reinheid te verkrijgen

voor een reparatieklus. Gebruikt zijn de Tercoo ®  enkele schijf en drievoudige schijf 

in een handboormachine.

Voor bestellen en informatie: info@rmn.eu  Tel.: +31 (0)85 27 32 216
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