Draaischijven
RK 5T
De RK 5-T is het ‘meenemertje’ van de familie:
een
zeer compacte draaischijf van slechts 12
kg. Compactheid en het lage gewicht zijn z’n
belangrijkste troeven, maar ook z’n voornaamste
beperkingen, want het werk dat hij aankan is ook
eerder compact en licht, met z’n vermogen van
slechts 100 Watt. De door de fabrikant
opgegeven centreercapaciteit van 10 kg klei is
zéér ‘optimistisch’ Wél makkelijk meegenomen
voor een demonstratie, een workshop op
verplaatsing, of voor wie geen vaste werkplek
heeft. De toerentalregeling is elektronisch, met
afstelbare riemaandrijving. L/R draairichting

Met z’n 23 kg schijfgewicht is de RK 55 het
lichtere instapmodel van Nidec-Shimpo, geschikt
voor afdraaien of voor beginnende hobbydraaiers. De toerentalregeling is elektronisch, met
afstelbare riemaandrijving. Het vermogen van 100
Watt is echter ook aan de lichte kant. Wie een
draaischijf zoekt voor de lange termijn, voor
intensief gebruik, of voor het grotere werk, kan
beter voor een krachtiger direct-drive-motor
kiezen. Opgelet: uitwendig is hij verrassend
gelijkend met het ‘topmodel’, de RK 3-E De poten
zijn niet demonteerbaar of van hoogte instelbaar.
L/R draairichting

WHISPER-T

RK 55

De WHISPER T was de eerste ‘direct drive’draaischijf van SHIMPO. De elektronisch
geregelde gelijkstroommotor bevindt zich onder
het draaiplateau, waardoor de as van de motor
meteen ook de as van de draaischijf is. Grote
voordelen: géén verlies aan vermogen door
wrijving bij overbrenging, een quasi geruisloze
werking (30dB) en het ontbreken van
slijtagegevoelige onderdelen zoals een
aandrijfriem. Een degelijk instapmodel met een
vermogen van 300 Watt. Een ‘topper’ voor de
gedreven hobby-pottenbakker, voor cursuscentra
en scholen. L/R draairichting.

de handgreep kan het toerental zéér precies en
traploos geregeld worden. Draaiplateau van 30
cm. Zéér sterke en geruisloze motor van 400 Watt
met elektronische toerentalregeling en directe
overbrenging. Op de RK 3D is het mogelijk om tot
25 kg klei te centreren. Eén van de topmodellen
van SHIMPO. Het ontbreken van in de hoogte
verstelbare poten is makkelijk op te vangen door
gebruik van blokken in cellenbeton. L/R
draairichting

RK 3-D

De RK 3D is uitgevoerd in de vertrouwde
gesloten Shimpo behuizing. Het pedaal met
handgreep zijn aan het toestel gemonteerd: Met

De RK 3 E beschikt over dezelfde motor als de
RK 3D: 400 Watt direct-drive met elektronische
toerentalregeling. Hij staat op drie in de hoogte
verstelbare poten en kan ook zonder poten op
een tafel geplaatst worden, zodat je er
rechtstaand aan kan werken. Dit toestel is
voorzien van een groot werkblad en een extra
groot draaiplateau van 35 cm. Op de RK 3E is het
mogelijk om tot 25 kg klei te centreren. De keuze
voor RK 3-E of RK-3D wordt meestal bepaald
door gewoonte; gebruik je vooral het voetpedaal,
of liever een handgreep.

RK 3-E

Model

Motor

Toerental

Afmeting
LxBxH

Schijf

RK 5T

100W/230V
100W/230V
300W/230V
400W/230V
400W/230V

0-230/min
0-250/min
0-250/min
0-250/min
0-250/min

51x36x23
72x56x54
75x57x58
58x52x51
70x59x58

RK 55
Whisper T
RK 3D
RK 3E

L/R
L/R
L/R
L/R
L/R

23 cm
30 cm
30 cm
30 cm
35 cm

Gewicht
toestel
12 kg
23 kg
42 kg
45 kg
42,5 kg

