®
"Der Schienenreiniger" Er et unikt system til rengøring og vedligholdelses af modeltogssporet!
I modsætning til alle andre systemer, som er baseret på slibning, som ridser og slider på sporet, rengør og polerer dette system skinnerne nænsomt og bekvemt, men
alligevel effektivt i en håndevending!
Specialrengøringsmidlet indeholder nænsomme opløsningsmidler samt et polermiddel, som tilsammen renser, vedligeholder og polerer skinnerne på en gang.
Olie og snavs, og støv på sporet opfanges med klude af fnugfrit filt, som med velcro hæfter til skinnemobben, eller de håndholdte renseklodser.
Brugte klude udeskiftes let uden brug af værktøj.
Til 3-skinne monteres en ekstra lille filtstykke under den alm. filt på moppen, så både skinner og midterleder rengøres i et snuptag. Man vil forbavses over, hvor
beskidt filten bliver de første gange, man renser sporet, men ved jævnlig brug, vil man hurtigt opleve, at holbarheden af filten hurtigt forlænges, fordi olie ogs snavs ikke
alene er fjenet, men pga poleringen heller ikke hæfter til skinnematerialerne.
Man skal dog også huske at rense hjul på det rullende materiel, men også der vil man hurtigt opleve, at tilsmudningen af hjulene nedsættes til takt med skinnerne bliver
rene. Samme rensevæske på en klud eller vatpind er godt til hjulrensning. Brug aldrig slibemider på hjul
.

skinnemoppe kr 259,00
H0 100
TT 100
N 100

20 rengøringsklude
kr. 56,00
H0 104

Magnethoved til moppe kr 72,00
H0 103
Rensemiddel 250 ml
kr 140,00
H0 106

10 stk puder til
skinner med midteleder
kr. 28,00
H0 111
Startsæt kr 368
H0 101
TT 101
N 101

Rensemiddel 100 ml
kr 78,00
H0 105

10 stk renseklude til svært
beskidte skinner
kr. 36,00
H0 107

10 stk polerflies svært
beskidte metaloverflade
kr. 36,00 ikke på lager
H0 108

Plejeolie syrefri
til sporskifte og andre
bevægelige dele
Kr 64,00
H0 109

Håndpolerklods kr 98,00
H0 102

EpokeModeller®

05-02-2021

Produceret af; Messe handel I/S, Ørslevunderskovvej 11, 4100 Ringsted, Danmark, www.epokemodeller.dk, Info@epokemodeller.dk, Telefon +45 20 22 04 49

