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7,0

 ≤ 230 mm

LD403 ALL in One

  303625 100

       

125  x 7,0 x 2,2 x22,23   303621 1

150  x  7,0 x 2,4 x22,23   303622 1

Met de LD403 ALL in One kunnen in veel (ook gewapende) steenmaterialen op 
snelle en comfortabele wijze muursleuven worden gefreesd.
Het krachtige lasergelaste diamantzaagblad zaagt agressief en heeft een  
lange standtijd.
Het slimme systeem van de drie vast met elkaar verbonden diamantdoorslijp-
schijven maakt het dankzij de om-en-om geplaatste diamantsegmenten voor het 
eerst mogelijk om precies passende sleuven te zagen, zonder dat het bij de 
conventionele methode resterende tussenstuk op moeizame wijze met de hand 
moet worden verwijderd.

Standtijd:

Verspaning:

De all in one van BRainToolS®

Toepassingsvoorbeelden:

• Frezen van sleuven

Productvoordelen:

• frezen in één bewerking
• kant-en-klare, schone sleuf
• tot wel 50% tijdbesparing
• gemakkelijk opspannen
• constant hoog freesvermogen
• minder vuil
• rendabel 
• passend voor buizen van 20 en 25 mm
• optimaal voor OMEGA gleufklemmen

Materiaal:

• kalkzandsteen
• gasbeton 
• puimsteen
• betonproducten
• gewapend beton
• chamotte

De nieUWe LD403 all in one.

GeMaKKeliJK FReZen Van SleUVen
in ÉÉn BeWeRKinG.

GLeUFKLeMMen

Optimaal voor buizen van 20 mm en 
25 mm (passend voor OMeGA gleuf-
klemmen type B).

       Gewoon direct meebestellen:

Snelle montage door aan elkaar verbonden
schijvensysteem.

Door om-en-om geplaatste diamant-
segmenten kan zonder tussenstuk 
worden gefreesd.
Daardoor wordt ook voorkomen dat 
de schijf dichtslibt.

Belangrijke instructie: 
min. prestatie-eis van de machine: Ø 125mm - 1.800 W / Ø 150mm - 2.200 W

Niet geschikt voor gebruik op haakse slijpers

Gepatenteerde technologie

RHODIUS Nederland B.V. · Kayersdijk 33 · NL-7332 AH Apeldoorn
Tel. 055 5433244, Fax 055 5420282 (NL) · Tel. 0800 62624, Fax 0880 62625 (BE)
mail@rhodius.nl · www.rhodius-schleifwerkzeuge.de

gesegmenteerd, lasergelast

OMEGA type B 
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Rhodius LD403 ALL IN ONE:

  

De gangbare methode

Conventioneel sleuven zagen met twee diamantdoorslijpschijven 
heeft een groot nadeel: het laat een tussenstuk achter, dat 
na het freeswerk in een tweede bewerking op moeizame wijze 
moet worden uitgehakt.

De ALL IN ONE-methode

De Rhodius LD403 ALL in One verricht door haar unieke 
constructie beide stappen tegelijkertijd. Het resultaat bestaat uit 
een precies passende sleuf zonder nabewerkingen.

De nieUWe LD403 all in oneeenVoUDiGeR & eConoMiSCHeR 
SLeUven FReZen

VeelZiJDiG en eXTReeM RenDaBel: 
oveRZiCHT van eFFiCiËnTie en ToePaSSinGS-
GeBieD van De LD403 aLL in one.

"Tot dusver moest de gebruiker bij het frezen van sleuven met freesmachines met 
twee separaat gemonteerde diamantschijven het tussenstuk op moeizame wijze uit-
hakken en het verwijderde puin opruimen. 
Wij kwamen op het idee om de inspanning en werktijd voor de gebruiker te minima-
liseren. Met de ontwikkeling van de ALL in One zijn wij hierin geslaagd. een schijf die 
al deze problemen in één keer oplost. 
De om-en-om geplaatste segmenten frezen de sleuf en verwijderen het tussenstuk in 
één bewerking, en de drie door de afstandsring vast met elkaar verbonden diamant-
schijven vormen een krachtig systeem, dat voorbereidingstijden verkort en effectieve 
werktijd uitspaart: de LD403 ALL IN ONE."

DETLEV SOMMERFELD
Rhodius toepassings-
technicus

HeT PRinCiPe 
De LD403 aLL in one

Slim en uniek 

Met de LD403 ALL in One biedt Rhodius u een 
sleuvenfreessysteem, dat door zijn unieke constructie 
een gereedschap zonder concurrenten wordt op het 
gebied van gebruiksgemak en rendement. De om-en-om  

segmentplaatsing

Door de constructie van om-en-om 
geplaatste diamantsegmenten wordt 
het materiaal snel, schoon en volledig 
uit de sleuf verwijderd. 
De speciale plaatsing voorkomt dat  
de schijf snel volloopt.

Snel & schoon in één  
bewerking:
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www.slimslijpen.nl

Merkbare verlichting voor de gebruiker:

•	Grote	werkverlichting,	want	uithakken		
 van het tussenstuk vervalt

•	Grote	tijdbesparing	door	frezen	in	één		
 bewerking

•	Reducering	van	vuil	en	stof

•	Sleuven	op	maat	voor	buizen	van	 
 20 en 25 mm

Gemakkelijk frezen van sleuven in slechts één bewerking.

Geschikt voor veel materialenRendabel (vergelijkingscalculatie)

Werktijd- 
besparing: 46%

Kostenbesparing 
per 100 m.: 203,30 €* 

*Werktijd: 8 uur/100 m
  werkloon: 55€ netto/uur

Opvegen

Uithakken

Sleuven frezen
Frezen

Rhodius
ALL in One

Conventioneel  
sleuven frezen

Werktijd:
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Voorbeelden van materialen                                                  Kwaliteit

gewapend beton
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wasbeton

beton

bouwmaterialen / tegels / 
chamotte / gasbeton

abrasieve materialen / 
(kalk-)zandsteen / puimsteen

Andere Rhodius BRAINTOOLS ...
... vindt u ook op internet op www.slimslijpen.nl

Exacte 
pasvorm…

... voor OMeGA 
gleufklemmen 
type B.

       Gewoon direct mee- 
bestellen (zie achterkant)

8 uur

4 uur


