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A precizitás tisztasága

Kúptisztító egység

Precision thanks to cleanliness

Taper cleaning device 



The taper cleaning device for easy, effortless clea
ning and removal of dried emulsions, cutting oil 
and other partially resinous dirt residues.  

Clean tool-holder interface to

• increase runout accuracy of cutting tool
• increase service life of cutting edge
• protect machine spindle
• maintain lasting precision of interface
• reduce waste

A kúptisztító berendezéssel egyszerűen és kön-
nyen tisztíthatjuk meg szerszámtartóinkat a rá-
száradt emulziótól olajoktól, és egyéb gyantás 
szennyeződésektől

A szerszámtartók tiszta csatlakozó felületei:

• javítja a forgácsolószerszámok körfutás-
pontosságát

• növeli a szerszám éltartamot
• védi a szerszámgép főorsóját
• karbantartja a kapcsolódó felületek 

pontosságát
• környezetkímélő, csökkentik a hulladékot

Tisztítás előtt 
Before cleaning

Tisztítás után 
After cleaning
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Tisztító Fejegység / Cleaning attachment

230 mm
160 – 190 mm

Átmérő/diameter: 
Magasság/height: 
Tömeg/weight: 10 kg

Tisztító Fejegységek/Cleaning attachment

360130 SK 30 DIN69871/MASBT/CAT
360140 SK 40 DIN69871/MASBT/CAT
360150 SK 50 DIN69871/MASBT/CAT
360263 HSKACE63
360210 HSKACE100
360363 PSC63 (Capto C6)

További méretek elérhetőek igény alapján 
Other sizes available on request

Tisztító Kefék / spare brushes

350130B SK 30 DIN69871/MASBT/CAT
350140B SK 40 DIN69871/MASBT/CAT
350150B SK 50 DIN69871/MASBT/CAT
350263B HSKACE63
350210B HSKACE100
350363B PSC63 (Capto C6)

360000 Meghajtó Egység/ Drive unit 

Tápegység/ power supply:  100 – 240 VAC
Fogyasztás/consumption: max 0,15 kW

300 mm
140 mm

Átmérő/diameter: 
Magasság/height: 
Tömeg/weight: 11 kg

Tisztító Fejegység / cleaning attachment

A Tisztító Fejegység 3 speciális kefével 
tisztít, a Meghajtó Egységre csatlakoztatva. 
A szerszámcsere pillanatok alatt 
végrehajtható benne.

The cleaning attachment with its 3 special
brushes powered by a planetary drive is
placed on the drive unit. Replaced without
any additional tools in seconds.

Meghajtó Egység/ Drive unit

Egy Meghajtó Egységre csatlakoztatható az 
összes Tisztító Fejegység. A 24 V-os DC 
motor 1-5 perces időzítővel állítható.
A tápegység gyári tartozék.

One drive unit fits for all cleaning attachments.
With 24 V DC-motor and timer for 1-5 min.
Power-supply unit as standard accessory.



Tel. 1: +36 1 329 17 17 
Tel. 2: +36 1 329 84 30 
protool@protoolkft.hu 
protoolkft.hu/alfa-sys/

alfa-set 33/35tms

alfa-set 23/44/64

alfa-clamp

alfa-test

alfa-set 33/35swift

A siker kulcsa 
a helyes szerszámbeállítás! 
Success comes 
with the correct presetting!

We reserve all rights to make technical improvements!A műszaki adatok változtatásainak jogát fenntartjuk!

PROTOOL Kft.
HU-1131
Budapest
Reitter Ferenc utca 132.




