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Tormeks skölpjigg – nu ännu smartare

Svenska Tormek, kända för sitt innovativa våtslipssystem, lanserar nu SVD-186, 
en vidareutveckling av deras populära skölpjigg SVD-185. Tormeks skölpjigg re-
volutionerade slipning för många svarvare, då den tillåter en exakt repetering av 
form och eggvinkel. Från ett användarperspektiv är den största förändringen en 
enkel och precis klickinställning och en förbättrad låsdyna, som båda förenklar  
inställningen avsevärt. Den nya versionen klarar även av bredare verktyg.  

SVD-186 passar nu upp till 36 mm breda verktyg (1), jämfört med föregångaren som 
klarade 25 mm.  
 
Den nya jiggen har även en förbättrad låsdyna (2), som i hög grad förenklar fixeringen 
av verktyg av alla storlekar - något som varit efterfrågat av många användare.  
 
Dessutom har SVD-186 en förkortad styrhylsa (4) som gör att jiggen fungerar bättre 
med Tormeks mindre maskinmodeller T-4 och T-3.  
 
Den enkla och precisa klickinställningen med låsskruv (3) garanterar en fixerad position, 
vilket innebär att en insexnyckel inte längre behövs vid inställningen av jiggen. 

”På Tormek eftersträvar vi alltid att göra slipning så enkelt som möjligt för våra använ-
dare. Vi vill skapa en positiv upplevelse kring slipning och arbetar kontinuerligt med 
att förbättra vårt sortiment”, säger Håkan Persson, VD på Tormek. 

SVD-186 ersätter SVD-185 och kommer finnas i handeln från första kvartalet 2016. 
Priset blir detsamma som för SVD-185.  
 
För information om närmsta återförsäljare, se www.tormek.se 
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Tormek erbjuder det mest kompletta våtslipsystemet på marknaden för slipning av eggverktyg.  
Väl förankrad i den svenska traditionen av innovation, funktion och kvalitet har svenska Tormek 
utvecklat ett unikt slipsystem som satt en standard för slipning av eggverktyg världen över.  
Idag exporterar Tormek till ett 30-tal länder. Produkterna uppskattas av såväl gör-det-självare som 
professionella möbelsnickare, hantverkare, träsnidare och träsvarvare som kvalitetsmedvetna kockar  
i restauranger, storkök och i hemmen. Tormeks slipsystem används även av slipserviceverkstäder.
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