
Velgenreparatie
Revolutionair programma 
voor velgenreiniging en
velgenreparatie.

Na:



d Diamant geslepen velgen - tot 35“.

d Softwarepakket voor digitale optimalisatie.

d Snelle laser scanning.

d Opslag velggegevens in eigen database.

d Eenvoudige bediening via LCD touchscreen.

d Gratis updates en technische ondersteuning.

Voordelen

Lichtmetalen velgen, er komen steeds meer opties en met name 

diamant geslepen velgen worden steeds populairder. In deze 

groeiende markt is een toenemende vraag naar velgreparaties.

De volledig geautomatiseerde Ortin Wheeldoctor levert de beste 

kwaliteit en snelst mogelijke doorlooptijd voor de reparatie van 

diamant geslepen velgen tot 35 inch.

Voor: Na:

Velgenfreesmachine voor
Diamant geslepen lichtmetalen velgen

ORTIN LAKSYSTEEM
Artikelnummer 36060

Hoogwaardige blanke lak, uitermate geschikt voor aluminium 
velgen. De etsende werking zorgt voor een perfecte hechting 
zelfs op nieuw gefreesde aluminium velgen. 

Art. 36061 - Blanke lak, 5 liter. € 183,82 € 137,85

Art. 36062 - Verharder, 2,5 liter. € 127,56 € 95,70

Art. 36063 - Activator, 1 liter. € 40,30 € 30,25

PERFECTE
HECHTING

NIEUW

ORTIN WHEELDOCTOR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. velgmaat 35“ (900 MM)

As-verplaatsing X-AS 470 MM / Z-AS 450 MM

Nauwkeurigheid 0,015 MM (herhaling 0,012 mm)

Vermogen motor 5,5 KW

Afmetingen 2000 X 1550 X 2000 (L x B x H)

Artikelnummer 15829



Natstralen is een combinatie van water, straalmiddel en 

perslucht. Water heeft hierbij een dempende werking, 

waardoor de inslag van het straalmiddel wordt verminderd en 

het oppervlak niet beschadigt. Een overlappend straaleffect 

resulteert in een gelijkmatige, satijnachtige afwerking welke 

direct geschikt is voor het lakproces.
De pneumatische lift brengt de velg op werkhoogte en 

zorgt voor een ergonomische werkhouding.

In slechts enkele minuten tijd wordt de velg gereinigd en 

spuitklaar gematteerd. 

De velg wordt aansluitend gespoeld met schoon water en 

drooggeblazen met perslucht.

1.

2.

3.

Speciaal ontworpen voor het reinigen en gelijktijdig 

voorbewerken van lichtmetalen velgen. Het all-in-one proces 

is stofvrij en brengt de voorbewerking van de te frezen velg terug 

naar slechts één doorgang. 

Inclusief pneumatische lift.✓d Inclusief destilleerapparaat.

Velgenreiniging
Eén snelle doorgang, direct spuitklaar

GLASPAREL - 25 KG.

SPEEDBLAST - 25 KG.

Voor het reinigen / schoonmaken 
van velgen.

Voor het schoonmaken / etsen 
van velgen. 

Artikelnummer 35997

Artikelnummer 35998

€ 62,50

€ 62,50

✓d

Ortin WheelBlaster

6 min.

Droogstralen (korund) Droogstralen (glasparels) Natstralen
Beschadiging oppervlak door 
inslag kantige korund.

Gebroken glasparels verruwen
ook hier het oppervlak.

Overlappend effect zorgt voor 
gelijkmatige afwerking.

d␡␡

Artikelnummer 15828

ORTIN WHEELBLASTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beladingsgewicht 250 KG 

Opvangbak 100 LITER

Lucht- / watertoevoer 7 BAR  /  2 - 6 BAR

Spanning 230 VOLT, 1-FASE  (50-60HZ)

Afmetingen 1215 X 1180 X 1890 (L x B x H)

d Stofvrij proces.

d Tijdbesparend; gelijktijdig reinigen en voorbewerken.

d Gladder eindresultaat.

d Gelijkmatige, satijnachtige afwerking.

d Direct spuitklaar.

d Geen watertoevoer of -afvoer nodig.

Voordelen

ORTIN STRAALGRIT

Meer informatie?  📞 0184 - 430 044 www.equipmentgroupholland.com



€ 447,00    

Artikelnummer 100194

Gepolijste velgen

 d Schuurmachine, lucht.
 d Reiniger.
 d 1K & 2K blanke lak.
 d Polijstpasta (bruin & blauw).
 d Schuurpapier 240, 400 & 1200.
 d Rondborstel & lamellenschijven.
 d Polijstborstels, polijstmiddel,  
poetsdoek & handschoenen.

€ 447,00    

Gelakte velgen
Artikelnummer 100184

 d Reiniger.
 d E3 vulgel en activator spray.
 d Plamuur.
 d 8 verschillende metallic lakken.
 d 1K & 2K blanke lak.
 d Schuurpapier, velgindicator,  
spuitschijf, paletmes, etc.

E3 gel

Voor een blijvend perfecte 
reparatie van de velgrand.
Inhoud 30 gram.

Artikelnummer 100270

€ 28,00

E3 activator spray

Activator spray voor E3 gel. 
Spuitbus, 150 ml.

Artikelnummer 100271

€ 17,25

voor uw werkplaats!

www.equipmentgroupholland.com

Equipment Group Holland

Art. 15830 - Basissectie, 2000 x 1000 x 300 mm (hxbxd). € 92,80

Art. 15831 - Aanbouwsectie 2000 x 1000 x 300 mm (hxbxd). € 69,75

Art. 15832 - Basissectie, 2000 x 1300 x 300 mm (hxbxd). € 105,20

Art. 15833 - Aanbouwsectie 2000 x 1300 x 300 mm (hxbxd). € 82,15

Eenvoudig verstelbaar en zonder bouten of moeren te (de)monteren.

 d Vier etages per sectie, eenvoudig verstelbaar
 d Per etage kunt u vier velgen kwijt
 d Vakbelasting 150 kg

 d Zelfschorend, direct stabiel
 d Inclusief bevestigingsmateriaal
 d Vijf jaar garantie

Herstel velgen
weer als nieuw.
Gelakte & gepolijste lichtmetalen velgen
Repareer krassen en schaden in nagenoeg alle gelakte en gepolijste aluminium velgen snel en constructief. 

De unieke E3 gel inclusief activator zorgt voor een blijvend perfecte reparatie van velgranden.

Leeghwaterstraat 23

3364 AE Sliedrecht

Send info@equipmentgroupholland.com

📞 0184 - 430 044

Hét totaalconcept 

Voor:

Na:

ORTIN VELGENSTELLING

SPECIFICATIES

Basissectie
Aanbouwsectie


