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VÆR KREATIV MED OSS!
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GLASSKLAR
STØPEEPOXY

G-POXY FOR
TYKKERE STØP

VALG AV
DREIEJERN

Kun fantasien setter grenser til
hva som kan støpes med epoxy!
Kom i gang i dag med støping og
moro du også! — Vi har
tilbehørene!

G-poxy 120 er en ekstremt klar
epoxy, utviklet for å støpe helt
glassklare, tykkere lag mellom 40
og 120 mm med boblefritt
resultat.

Valgets kval - Hvilket dreiejern
skal du velge? Trond gir deg en
innføring slik at du kommer i
gang dersom du er nybegynner
eller lurer litt.
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https://www.gustavsenas.no/prosjekter/epoxy

Kom i gang med epoxy
Kun fantasien setter grenser til hva som kan støpes med epoxy!
Støp i gulv, bardisker, kjøkkenbenker, håndtak til kniv, ostehøvel, vinkork, og de populære "river tables"
og "plank tables", glassbrikker, serveringsbrett, bare for å nevne noen få bruksområder!
Kom i gang i dag med støping og moro du også! — Vi har tilbehørene!
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NYHET!
G POXY
4 kg - Varenr: 121591
20 kg - Varenr: 121590

NÅ

-20%

RABATT
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HVILKET DREIEJERN SKAL
JEG VELGE?
AV TROND GUSTAVSEN

1. Er du nybegynner i tredreiing?
2. Har du noe kursmuligheter eller venner i nærheten som kan
hjelpe deg i gang?
3. Har du veldig lyst men ser begrensningene i valg av dreiejern,
sliping og føring av jerna?

GUSTAVSENAS.NO

Vel da er du ikke alene, men man
bør kanskje ta noen valg som gjør
inngangen til tredreiing morsom
og så enkel som mulig. Det er
mange veier til Rom og det finnes
ingen fasit. Men etter mange år i
denne bransjen er jeg skråsikker på
hva jeg ville anbefalt en
nybegynner som er innenfor
kategoriene i mine spørsmål over
her.
Svarer du ja på spørsmål 1. og nei
på spørsmål 2. og definitivt ja på
spørsmål 3. så skal du lese videre.
Se bildene til venstre her, det
øverste viser det som kalles Easy
Wood Tools som er satt opp med
hardmetall bits og det nederste
bildet er tradisjonelle dreiejern
med knivegger.

Easy Wood Tools med hardmetallbits, disse trenger man ikke å slipe.
Man roterer bitsene til de er slitt ut på alle sider så kan man kjøpe nye og sette på.

Tradisjonelle bolleskulper med knivegg, disse må slipes og formes til ønsket
eggform. Bilde 5. er slik mange leveres nye; uslipt og uformet.
Bilde 4. er ferdigslipt fra fabrikk og kalles langfaset slip. Denne fasongen er ikke å
anbefale til nybegynnere.
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La oss begynne med jernet
som er merket nr. 5

Dette er et tradisjonelt dreiejern
og kalles bolleskulp, den fasen i
fronten der er kun en slipefas som
fabrikken gjør, men som ikke må
brukes til dreiing. Denne må
formes og det er like mange
meninger om formen på
skjærfasen som det er tredreiere.
Det er også forskjell på formen om
bollen, koppen ol. er veldig åpen
eller smal form.
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Jernet merket med nr. 4, er et ferdigslipt jern fra fabrikk, kalles langslipt,
langfaset, fingernail og mye annet. Det er fristende for nybegynnere å kaste
seg på et slikt, det er jo ferdig slipt og ser helt rått ut. Men dette er en meget
aggressiv slipefas og egner seg ikke for nybegynnere.
Dette vil stort sett ende med kraftige hugg og skremmende opplevelser.
Velger man slike tradisjonelle dreiejern, uten kunnskap, uten mulighet til
hjelp er dette jern man vil slite med, hvordan skal man holde eggen i forhold
til medved, motved, inne i en åpen bolle, inne i en trang kopp, utenpå en
bolle osv.
Her ser man med en gang at spørsmålene dukker opp og usikkerheten setter
inn.
Så kommer vi til mine anbefalinger til dere som kunne svare som nevnt her:
Svarer du ja på spørsmål 1. og nei på spørsmål 2. og definitivt ja på spørsmål
3. så skal du lese videre.

Her ser man alle mulighetene når man
dreier boller, fat ol.

OBS!
Ved spindeldreiing kan man her enkelt se alle mulighetene med disse tre profilene.

Man må fortsatt forstå
at det alltid ligger en

Se jerna merket med 1.-2.-3., Easy Wood Tools. Disse jerna leveres i flere
størrelser og man velger gjerne størrelse etter det man ønsker å dreie eller i
beste fall hva maskinen din orker å dra.
Som dere ser er disse jerna satt opp med et firkantskjær, et spisst og et
rundt skjær. Med disse tre formene kan du i utgangspunktet dreie alle
mulige former, kurver og detaljer.
Det betyr at man trenger kun tre jern i utvalgt størrelse så er man i gang.

fare i det å tredreie
uten kunnskaper.
Man skal sikre at emner
er trygt festet i
maskinen så det er
viktig å sette seg inn i
respektive maskin,

Man trenger ikke å tilegne seg kunnskap om sliping, man trenger ikke å
investere i dyre slipesystemer, man kjøper bare nye skjær når disse er slitt ut
på alle sider.

chuck og medbringere
man bruker til innfesting
av emnet.

Så til selve føringen av jerna, i motsetning til tradisjonelle jern hvor man må
tilegne seg kunnskap om hvordan man fører jerna ihht. motved, medved,
endeved osv. kan man føre disse frem og tilbake, ut og inn og alt man må
tenke på er at jerna ligger på verktøyholderen i senter av spindelen og at
jerna holdes i vater.
Får man hugg med disse jerna går kraften ned i verktøyholderen og ikke ut i
kroppen på brukeren.

Er man usikker er det
bare å ta kontakt med
oss!

Hilsen
Trond Gustavsen

Disse jerna gir brukeren følelse av trygghet og gir brukeren en raskere
inngang til å lage produkter.

www.gustavsenas.no
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Full-Size Pakke 16"
KR

5.037,-

-16%

Denne pakken er satt opp med EWT Full size
jern. Disse kan brukes til å dreie alt fra små
drammeglass til virkelig store emner.
Passer best på medium og store
dreiebenker.
Varenr: EWT10003

Minipakke 12"

-16%

KR

3.850,-

Denne pakken er satt opp med EWT jern i
mini serien. Disse jerna er smidig og lett
manøvrerbare og passer til små og
mellomstore dreieprosjekter /
dreiebenker.
Varenr: EWT10001

Dreiebenk AC355WL
KR

10.028,-

AC355WL er en ny-designet dreiebenk,
perfekt for dreiere som vil ha en litt større
benk, eller som første dreiebenk for den mer
ambisiøse tredreier.
Varenr: 104792

-10%

KONTAKT OSS

Strandveien 2C
3050 Mjøndalen
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(+47) 32 23 01 20
post@gustavsenas.no

Sagbladsliper
KR

3.442,-

Universal sagbladslipemaskin for sliping av
sagbladdiameter: 80-700 mm.
Solid sagbladsliper med diamantskive.
Steinskive kan kjøpes til.
Slipeenheten er justerbar i vinkel slik at man
kan slipe forskjellige grader og vinkler.

-24%

Varenr: 171005

G-poxy 120 - 20kg
KR

-20%

G-STAB 3050 - 5L
KR

1.905,-

3.687,-

Krystallklar epoxy, utviklet for å støpe
helt glassklare, tykkere lag med boblefritt
resultat, i tykkelser mellom 40 og 120 mm
og opptil 80 liter i et støp.
Spesielt egnet til river-tables, bord med
innstøpt naturkant.
Varenr: 121590

-15%

Resin for stabilisering av porøse treemner for
knivmakere, smykkedesignere tredreiere og
andre. Stabilisert treverk blir hardt, får økt
vekt og blir varig beskyttet. Brukes sammen
med utstyr til vakuumimpregnering. Herdes
ved 90°C (+/-10°)
Varenr: 116299
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ÅPNINGSTIDER
MANDAG - FREDAG

|

08.30 - 16.30

BESØK OSS I BUTIKKEN VÅR
I MJØNDALEN

