
time saving abrasives

NLFINITOOLS



FINITUBE

Welk type buis of cilinder u ook moet afwerken, het berei-
ken van een uniforme finish is een lastige opgave. Tenzij 
u over de Finitube buizenslijper beschikt, een innovatieve 
en ingenieus ontworpen bandschuurmachine om gemak-
kelijk RVS buizen en cilinderconstructies mee af te werken.  
Schuren, slijpen en polijsten, deze buizenslijper doet het allemaal 
en met het grootste gemak!

Vlot door de bocht met krachtige
buizenslijper

code spanning vermogen m/s

SMFTNA 220V 1.700W 2,5-9

SMFTNB 110V 1.700W 2,5-9



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbeter-
de planetaire tandwieloverbrenging. De kracht wordt overgebracht 
door een quasi onverwoestbare multi V-riem.

VLOTTE BEDIENING
Unieke directe aansluiting van de arm op de aandrijfmotor.  
Een vlotte en comfortabele bediening is het resultaat.

BEREIK VAN 270°
Een onmiddellijk bereik van 270° bij de meest courante buisdiame-
ters, tot zelfs de volle 360° met een extra handbeweging.

VEILIGHEID TROEF
Dankzij het voetje in slagvaste kunststof kan de machine veilig neergezet 
worden. Dit komt het gebruiksgemak en de veiligheid ten goede.

HANDIG IN GEBRUIK
Elke buis kan maximaal omklemd worden door de vorm en uitgekiende 
positie van de handbol.

GEEN BESCHADIGING
De bumperfunctie voorkomt dat het geleidingswiel contact kan maken 
met het werkstuk en vermijdt zo beschadiging door de machine.

STABIELE BANDSPORING
Flenzen op de geleidingswielen geven een uitzonderlijk soepele en 
stabiele bandsporing. Hierdoor kan de schuurband quasi onmogelijk van 
de machine lopen.





FINITUBE SET

code omschrijving aantal

SMFTNA/D Finitube machine 1

VT/RC1/675X40 Eindloze band Verst.Tex 675 x 40 mm RC1 1

VT/RC2/675X40 Eindloze band Verst.Tex 675 x 40 mm RC2 2

VT/RC3/675X40 Eindloze band Verst.Tex 675 x 40 mm RC3 1

FF87/120/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #120 2

FF87/240/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #240 2

FF87/320/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #320 2

237AA/30/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm Trizact 237AA A30 1

237AA/45/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm Trizact 237AA A45 1

T/AVFSOFT/170158 Tex-vel 170 x 158 mm AVFSOFT 4

T/SUF1000/170158 Tex-vel 170 x 158 mm SUF1000 4

FORU/60 Rubbergebonden schuurblok #60 1

SPIC Spuitbus Inoxiclean 1

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.



FINIT-ALL

De Finit-All is de perfecte tool voor zij die nog niet vertrouwd zijn 
met RVS of er zich sporadisch aan wagen op de werkvloer. Deze 
machine is met zijn platte aandrijving en beschermkap van 150 
mm voor onze Combi unitized afwerkingsschijf gemaakt. De Finit-
All is echter meer dan alleen maar een pure afwerkingsmachine 
maar een echte allrounder. Met een toerentalbereik van 2000 tot 
7600 tpm kan de Finit-All ingezet worden voor zowel afwerking als 
(licht) verspanend werk. Voor dit laatste kan een beroep gedaan 
worden op de zirkonium lamellenschijf in Ø150 mm.

RVS afwerken was nooit 
zo eenvoudig

code spanning vermogen TPM

SMFASET* 220V 1.000 W 2.000 - 7.600

* De machine wordt alleen als set verkocht.



HOEKEN TOT 45°
Door de extreem platte aandrijfkop kunnen zelfs scherpe hoeken en 
moeilijk bereikbare plaatsen tot 45° probleemloos en snel afgewerkt 
worden.

PERFECTE MATCH MET COMBI UNITIZED
Naast de aandrijving zorgt ook de beschermkap van 150 mm voor een 
perfecte match met de Combi unitized schijven, waarmee je snel, mak-
kelijk en risicoloos de lasnaad in een binnenhoek wegneemt en tot in de 
puntjes kan afwerken.

PERFECTE ERGONOMIE
De slanke greep en korte motor zorgen voor een groot gebruiksgemak.

LANGE LEVENSDUUR
Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming 
voor een lange levensduur.

VLOTTE SCHIJFWISSEL
Spindelasblokkering voor snelle toebehorenvervanging (die niet toeval-
lig ingedrukt kan worden).

45°

VEILIGHEID TROEF
Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen overver-
hitting. Ook de elektronische zachte start draagt bij tot de veiligheid, 
naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na 
stroomonderbreking).





FINIT-ALL SET

code omschrijving aantal

SMFASET* Finit-All machine 1

GA7T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7 1

RCD/ME/125 Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium 1

SAG/5/125 Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5 1

FORU/60 Rubbergebonden schuurblok #60 1

FMGRT/AF/60040 Tex open band 600 x 40mm AF 2

FNC/60/150 Linnen lamellenschijf met glasvezeldrager Ø150x22 - #60 1

* De machine wordt alleen als set verkocht.



FINIT-EASY

Eén van de grootste issues in de schuurwereld is de bereikbaar-
heid. De Finit-Easy komt hieraan tegemoet door u de bewegings-
vrijheid te geven die u nodig heeft voor een professionele afwer-
king van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Binnenhoeken 
afwerken en lasnaden wegnemen wordt kinderspel dankzij de 
innovatieve verlengarm van deze binnenhoekslijper. Het toepas-
singsgebied is heel ruim, van het lichte finishing werk tot zwaar-
dere verspaningen. Ideaal in combinatie met Rebel One unitized, 
3D-schuurmateriaal dat altijd zorgt voor een eenvormige finish en 
dus helemaal opgebruikt kan worden.

Geen enkele hoek is veilig 
voor deze binnenhoekslijper

code spanning vermogen TPM

SMFEFA 220V 1.700W 1.000-4.300

SMFEFB 110V 1.700W 1.000-4.300

SMFEBA 220V 1.700W 1.000-4.300

SMFEBB 110V 1.700W 1.000-4.300



VLOTTE BEDIENING
Unieke directe aansluiting van de arm op de aandrijfmotor.  
Een vlotte en comfortabele bediening is het resultaat.

MULTI-INZETBAAR
Slimme RVS-flenzen laten toe om moeiteloos schijven met verschil-
lende asdiameters en diktes te monteren.

OPTIMALE BEREIKBAARHEID
De verstelbare beschermkap en het compacte uiteinde zorgen voor 
een optimale bereikbaarheid. Met zijn 25 mm is dit de smalste arm 
die er op de markt te vinden is, waardoor zelfs 30° scherpe binnen-
hoeken afgewerkt kunnen worden.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbeter-
de planetaire tandwieloverbrenging. De kracht wordt overgebracht 
door een quasi onverwoestbare multi V-riem.

RVS-SAFE
De machine is volledig RVS-safe, waardoor er geen contaminatie kan 
optreden wanneer een onderdeel contact maakt met het roestvrij-
stalen werkstuk.





FINIT-EASY SET

aantal

code omschrijving SMFEBA SMFEFA

SMFEMA Finit-Easy machine 1 1

SV19030 Schuurvijl 190 x 30 mm 1 1

706GR/24/V006 Gripvel 190 x 30 mm # 24 SP706 6 6

FA3T32 Rebel One Ø150x13x25.4 F-line - dens.3 - 1

FA5T32 Rebel One Ø150x13x25.4 F-line - dens.5 - 1

SA5T31 Rebel One Ø150 x 6 x 25.4 S-line - dens.5 1 1

SA6T31 Rebel One Ø150 x 6 x 25.4 S-line - dens.6 1 1

SA7T30 Rebel One Ø150 x 3 x 25.4 S-line - dens.7 1 1

MA8T30 Rebel One Ø150 x 3 x 25.4 M-line - dens.8 1 1

TA10T30 Rebel One Ø150x4,2x25.4 T-line - dens.10 - 1

GA7T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7 1 1

GA8T31 Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.8 - 1

SAG/5/125 Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5 1 1

RCD/ME/125 Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium 1 1

MHV5600/T31 Viltschijf Ø150 x 6 x 25.4 1 1

PV102 Hoogglans pasta - roze 1 1

FMGRT/AF/60040 Tex open band 600 x 40mm AF 1 2

FORU/60 Rubbergebonden schuurblok #60 - 1

SPIC Inoxiclean - 1

SMFE/A1010/13mm Moerflens Ø45 x M 14 (25,4) Finit-Easy - verhoogd - 1



code spanning vermogen omschrijving TPM

FMCI 220V 1.700W Finimaster Pro 700-3.000

FMCIPRS1 220V 1.700W Finimaster Pro set 1 700-3.000

FMCIPRS2 220V 1.700W Finimaster Pro set 2 700-3.000

FMCIPRS1/110 110V 1.700W Finimaster Pro set 1 (110V) 700-3.000

FMCIPRS2/110 110V 1.700W Finimaster Pro set 2 (110V) 700-3.000

FINIMASTER PRO

Wenst u gebruik te maken van grotere schuurwielen voor het bor-
stelen, opruwen, opkuisen of polijsten? Of stelt u hogere eisen aan 
de bereikbaarheid door de vorm van het te behandelen werkstuk? 
Dan is de Finimaster Pro uw ideale partner, waarmee u quasi vanuit 
elke positie de gewenste structuur kan aanbrengen.

Satineermachine voor 
grotere schuurwielen



VERHOOGDE BEREIKBAARHEID
De vlot draaibare beschermkap zorgt voor een verhoogde 
bereikbaarheid en perfecte controle van de werkdruk in 
bijna elke denkbare positie.

MEER VOLUME
Met wielen 120 x 110 mm 60% meer volume schuurmateriaal in 
vergelijking met wielen 100 x 100 mm.

STABIEL EN KOEL WERKEN
Stabiel en koel werken dankzij de grote diameter van de 
wielen.

EENVOUDIGE WIELWISSEL
M14 bevestigingssysteem voor een snelle wielwissel.





FINIMASTER PRO SET

aantal

code omschrijving FMCIPRS1 FMCIPRS2

FMCI Finimaster Pro machine 1 1

FMTM/80/120110 Finimaster Tex-wiel Ø120 x 110 mm #80 1 1

FMCM/80/120110 Finimaster Combi-wiel Ø120 x 110 mm #80 - 1

FMSBM1 Schuurbandaandrijfwiel Ø60 x 100 mm 1 1

FMNUM Finimaster Opblaasbaar wiel Ø120 x 100 mm 1 1

VT/FE1/395x100 Schuurhuls Verst.Tex 395 x 100 mm FE1 1 1

VT/FE2/395x100 Schuurhuls Verst.Tex 395 x 100 mm FE2 2 2

VT/FE3/395x100 Schuurhuls Verst.Tex 395 x 100 mm FE3 1 1

FX87/40/385x100 Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm FX87 #40 1 1

FX87/80/385x100 Schuurhuls Linnen 385 x 100 mmFX87 #80 1 1

FX87/120/385x100 Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm FX87 #120 1 1

337DC/300/385x100 Schuurhuls Linnen 385 x 100 mm Trizact 337DC A300 2 2

FF87/80/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #80 1 1

FF87/120/675X40 Eindloze band 675 x 40 mm FF87 #120 1 1

FMGRT/AF/60040 Open band Tex 600 x 40 mm AF 2 2

FMGRT/SUF/60040 Open band Tex 600 x 40 mm SUF 2 2

FMGRSL50030 Gripsluiting 500 x 30 mm 1 1

SPIC Spuitbus Inoxiclean - 1

FORU/60 Rubbergebonden schuurblok #60 - 1

MHIT Inoxitape 2400 x 40 x 0.15 mm - 1



De Finipower Plus is de allrounder onder de machines. Gezien zijn 
ruim toerentalbereik is deze haakse slijper de ideale partner tout 
court voor al uw schuur- en slijpwerk. Zo kan hij oa. gebruikt wor-
den in combinatie met ons Rebel One unitized gamma en onze 
lamellenschijven en RCD afwerkingsschijven.

Op zoek naar een krachtige haakse slijper voor al uw polijstwerk? 
Dan maakt u best gebruik van deze traag draaiende Finipower.

Haakse slijper voor polijstwerk De allrounder onder de machines

specificaties SMFP

Voor schijven tot max. 125 mm

Spanning 220-230V

Opgenomen vermogen 1.700 W

Afgegeven vermogen 1.070 W

Nullast toerental 700 - 3000 t/min

Schroefdraad as M14

Kabellengte 3 m

specificaties SMFP+

Voor schijven tot max. 150 mm*

Spanning 220-230V

Opgenomen vermogen 1.750 W

Afgegeven vermogen 1.070 W

Nullast toerental 2.000 - 7.600 t/min

Schroefdraad as M14

Kabellengte 5 m

* Beschermkap voor schijven van diameter 115 mm en 125 mm is standaard bijgeleverd. De beschermkap 
voor schijven van diameter 150 mm is afzonderlijk verkrijgbaar.

FINIPOWER FINIPOWER PLUS



VLOTTE SCHIJFWISSEL
Spindelasblokkering voor een vlotte schijfwissel.

MULTI-INZETBAAR
Traploos verstelbaar toerental maakt de machine geschikt voor zowel 
schuren als polijsten.

LANGE LEVENSDUUR
Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming 
voor een lange levensduur.

PERFECTE ERGONOMIE
Slanke greep zorgt voor optimale geleiding en werken zonder moe te 
worden.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en verbe-
terde planetaire tandwieloverbrenging. VTC-elektronica is verant-
woordelijk voor een constant toerental bij elke belasting.

VEILIGHEID TROEF
Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen overver-
hitting. Ook de zachte aanloop van de motor draagt bij tot de veilig-
heid, naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart 
na stroomonderbreking).



time saving abrasives

VERDEELD DOOR INTERESSANT?
ONTDEK ALLES OVER ONS GAMMA:

WWW.CIBO.BE

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België 
T +32 (0)16 61 85 85 - F +32  (0)16 61 84 84
www.cibo.be

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Maximale productiviteit door sterke 1.530 Watt-motor. VTC-elektroni-
ca is verantwoordelijk voor een constant toerental bij elke belasting.

VEILIGHEID TROEF
Thermische veiligheid, uiterst zachte aanloop van de motor en 
herstartbeveiliging.

VLOTTE SCHIJFWISSEL
Spindelasblokkering voor een vlotte schijfwissel.

LANGE LEVENSDUUR
Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming 
voor een lange levensduur.

MULTI-INZETBAAR
Traploos verstelbaar toerental maakt de machine geschikt voor zowel 
schuren als polijsten.


