
100% made in Germany
Het vertrouwde en zekere Postprocessing-systeem 
voor alle materialen en arbeidsprocessen.
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ENESKApostpro | Inhoudsopgave

Geachte heer, mevrouw,

De methoden van de „additieve productie“ zijn in de huidige tijd niet meer weg te denken en winnen meer en meer aan belang.

Voor velen beginnen de uitdagingen na de 3D-druk echter nu pas echt als het op de nabehandeling aankomt. Hier staat de gebruiker een groot aantal taken te 
wachten, waarvoor hij het meest uiteenlopende gereedschap of de meest diverse systemen nodig heeft. Typische werkzaamheden zijn hierbij ontpoedering, 
scheiding van de substraatplaat, supportverwijdering, afbraming, veredeling van oppervlakken en reiniging.

Een belangrijke beslissende uitdaging bij alle nabehandelingswerkzaamheden is de bescherming van de gebruiker, omdat er bij de nabehandeling restpoeder 
vrijkomt en er bovendien stof, spaanders en/of vonken kan/kunnen ontstaan. Afhankelijk van het gebruikte materiaal zijn de risico’s zeer groot, omdat het niet 
alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook explosief kan zijn.

joke heeft zichzelf met de ENESKApostpro de taak opgelegd, een individueel werkstation te ontwikkelen, waarmee de gebruiker al de stappen van de  
handmatige nabehandeling kan ondernemen – en dit allemaal met volledige bescherming tegen de risico’s.

Het werkstation kan met een groot aantal stukken gereedschap en accessoires gecompleteerd worden, zodat men altijd de juiste tool in de hand heeft en men 
het station werkelijk helemaal op de eigen behoeften en eisen kan afstemmen.

Graag presenteren wij u het systeem bij u ter plaatse, opdat u zich in alle rust van de voordelen van de ENESKApostpro kunt overtuigen. Neem gewoon contact 
met ons op.

Udo Fielenbach 
Directeur joke Technology GmbH

Alles over het  
thema Nabehandeling.
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Veiligheidsstandaard bij het Postprocess verbeteren
Restpoeder verwijderen, supportverwijdering en bewerking van oppervlakken doen poederresten en stof vrijkomen waar-
door inadembaar, eventueel kankerverwekkend, huidirriterend en deels zelfs explosief kan zijn.

De veiligheidsstandaard bij de handmatige nabehandeling volstaat in tal van ondernemingen niet. Beschermpakken worden 
vaak slechts tijdens bepaalde werkfasen gedragen en helpen niet tegen het risico op explosieve ontbranding.
Sommige afbraamsets bevatten betere veiligheidsbrillen die het stof niet tegenhouden.

Dankzij de ENESKApostpro kunnen alle werkfasen zonder eender welk contact met de materialen of met fijnstof doorlopen 
worden – dat betekent meer veiligheid voor gebruiker en bedrijf.

Overtuigende veelzijdigheid
Door middel van geïntegreerde bedieningsapparaten wordt er verschillend gereedschap voor het afbramen, frezen, slijpen 
of polijsten aangedreven.

Er kunnen maximaal drie verschillende micromotoren en twee pneumatische apparaten gelijktijdig aangesloten worden – 
dat verkort de voorbereidingstijden en maakt een snelle, veelzijdige behandeling mogelijk.

Ook kunnen er diverse accessoires gebruikt worden, zo bijvoorbeeld vergrootglazen, draaiplaten of magneetspankogels.

Arbeidsbescherming in plaats van stoflong
Bij het postprocessing kunnen stoffen vrijkomen die kanker en cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken. Daarom is 
de ENESKApostpro compleet overdekt en afgesloten.

Hij beschikt over passende en veilige afzuig- en filterinrichtingen. Vanuit zijn werkruimte kan er geen stof vrijkomen. Voo-
raleer de installatie geopend kan worden, is er een nazuigfase en een speciaal reinigingsproces – pas dan ontgrendelt 
het systeem en kan het afgewerkte werkstuk verwijderd worden.

Het systeem voldoet aan belangrijke „gouden regels“ van de Duitse vakbond IG Metall op het gebied van stofbestrijding, 
zoals bijvoorbeeld de regel, stof direct daar af te zuigen, waar het vrijkomt.

Geen explosiegevaar meer
Vooral bij reactieve materialen zoals titaan of aluminium kunnen explosies en branden al door wrijving van individuele 
stofdeeltjes ontstaan. Alle componenten van de ENESKApostpro zijn daarom compleet geaard om het ontstaan van 
vonken te verhinderen. Optioneel is voor zeer reactieve materialen een geïntegreerde natafscheider verkrijgbaar.

Aanvullend ondersteunen een persluchtpistool en speciale luchtdouches de reiniging in meer verborgen hoeken. Zo kan 
het fijne stof uit spleten van een werkstuk zonder explosiegevaar verwijderd worden.

Ergonomie & bedieningsvriendelijkheid – en aan de gebruiker denken! 
Een geconcentreerde en ontspannen werkwijze vormt de vereiste voorwaarde voor de beste resultaten bij Postpro-
cessing. Met tal van uitrustingsdetails heeft het joke team van ontwikkelaars dit doel bereikt. Zo tonen aanwijzingen in 
kleur op het Touch-Display de actuele status van de ENESKApostpro. De intensiteit van de verlichting is dimbaar en de 
handschoenen met een Ø van 240 mm maken voor de gebruiker grote bewegingsspeelruimte mogelijk. Aanvullend levert 
het display informatie over aankomende onderhoudsbeurten, filterreiniging of dergelijke. De ondergrens van het aantal 
stofdeeltjes en ook de reinigingscyclus zijn via het display instelbaar.

Een optimale werkhoogte is perfect voor de rug. De ENESKApostpro kan optioneel met een hoogteverstelinrichting uitge-
rust worden. Op grond van de grote glazen koepel heeft men een zeer goed zicht op de te behandelen componenten.

ENESKApostpro

Toepassing handvijlmachine Toepassing persluchtvijlmachine Toepassing bandslijpmachine

Voordelen in één oogopslag

hoge veiligheidsstandaard

geen gevaar voor explosies of explosieve ontbranding

geen blijvende schade door inadembaar stof

extra beschermende kledij is overbodig

ergonomische werkwijze en eenvoudige bediening

talrijke mogelijkheden voor de aansluiting van divers gereedschap – zowel pneumatisch als elektrisch

ENESKApostpro

Werkfasen die u kunt doorlopen

restpoeder verwijderen

scheiding van de substraatplaat

steunconstructies verwijderen

afbramen

ruwe bewerking van oppervlakken

fijne bewerking van oppervlakken

afwerking

Materialen die u kunt bewerken

staal

roestvrij staal

aluminium

titaan

carbon

Inconel

messing

keramiek

PEEK

POM

kunststof

rubberachtige materialen

pleister

en veel meer
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  bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKApostpro automatisch fijnstof meetsysteem FSX

De automaat FSX van joke voor de meting van fijnstof is bij de bestelling 
van uw ENESKApostpro mee te bestellen! De FSX kan niet nog achteraf 
uitgerust worden! 
•  Nauwkeurige stofmeting – onafhankelijk van de gassnelheid of de  

deeltjeslading
•  Geen externe spoelluchtunit nodig, omdat deze in het apparaat  

is geïntegreerd (optie)
• Lage kosten en onderhoud door zelfcontrole
• Onafhankelijk meettoestel
• Automatische bewaking van nul en referentiepunt
• Robuust en compact ontwerp
• Geen bewegende delen in het kanaal

0 210 306 7900,00 €

ENESKApostpro

Gewicht: 580 kg (bestelnr. 0 210 000)
600 kg (bestelnr. 0 210 010)

Afmetingen werkruimte (b x d x h): 930 x 790 x 250-600 mm

Afmetingen apparaat (b x d x h): 1.300 x 1.500 x 1.790 mm

Verlichting: ca. 5.000 K / ca. 3.300 lm, dimbaar

Aansluitspanning: 400 V / 16 A

Andere spanningsvarianten op aanvraag. 

Technische gegevens 

Varianten

Deze variante van de ENESKApostpro is ideaal voor de bewerking van niet-reactieve materialen. Toch is inadembaar stof ook bij staal, roestvrij staal en 
Inconel een thema. Hier ondersteunt de ENESKApostpro u enorm en beschermt u en uw collega’s tegen gevaarlijke stofdeeltjes. Ook is het niet meer nodig om 
beschermpakken te dragen.

Een grote werkruimte van driekwart vierkante meter biedt voldoende plaats ook voor de grootste 3D-geproduceerde werkstukken. Op een werkplaats hebt u 
gelijktijdig talrijke mogelijkheden voor de aansluiting van divers zowel pneumatisch als elektrisch gereedschap.

Dimbaar licht, een groot glazen front en geïntegreerde, ergonomisch gevormde handschoenen met brede manchet maken het dagdagelijkse werk zeer  
aangenaam.

ENESKApostpro
Perfecte oplossing voor de afwerking bij 3D-druk

ENESKApostpro

De veiligheidsstandaard bij een handmatige nabehandeling volstaat in tal van ondernemingen niet. Beschermpakken worden vaak alleen tijdens bepaalde 
werkfasen gedragen en helpen niet tegen het gevaar voor explosieve ontbranding. Pas echt onbeschermd zijn de werkruimtes tegen onzichtbare zwevende 
stofdeeltjes die meestal onderschat worden. Precies hier ondersteunt de ENESKApostpro van joke u.

Bij de bewerking van reactieve materialen is uiterste voorzichtigheid geboden. Hier is het niet alleen het stof dat door wrijving kan ontbranden, maar is het het 
materiaal dat aanvullend nog zeer licht ontvlambaar is en bijgevolg nog meer gevaar voor een explosie en explosieve ontbranding met zich meebrengt. Een spe-
ciale natzuiger met 5-voudige filtratie en explosiebeveiliging conform ATEX-standaard garandeert een veilige werkwijze. Een geïntegreerd vloeistofbad bindt de 
reactieve stofdeeltjes en zodoende is er van hun explosieve impact geen sprake.

Titaan en aluminium zijn de gebruikelijke materialen die de meeste gebruikers als reactief kennen, maar ook gegevensbladen van tal van legeringen maken 
gewag van een minimale ontstekingsenergie van minder dan één mJ.

Bent u niet zeker? Wij adviseren u graag.

Perfecte oplossing voor de afwerking bij 3D-druk

Toebehoren / Onderdelen

ENESKApostpro 
voor reactieve materialen (bestel-nr. 0 210 010)

ENESKApostpro 
voor niet-reactieve materialen (bestel-nr. 0 210 000)

Voor continu gebruik geschikte afzuiginstallatie voor de  
opname van brandbaar stof – minimale ontstekingsenergie ≥ 1 mJ

Voor continu gebruik geschikte afzuiginstallatie voor de  
opname van stof – minimale ontstekingsenergie ≥ 1 mJ

5-voudige filtratie inclusief natafscheider, geschikt voor Zone 22 
ATEX II 3D c T 125 °C, 5-voudige filtratie, afscheidingsgraad: 99,995%

3-voudige filtratie, afscheidingsgraad: 99,95%

Vervangbaar opvangreservoir van roestvrij staal  
met afvoerkraan, inerte olie (ca. 30 l), reservoirgrootte 100 liter

Vervangbaar opvangreservoir van roestvrij staal, reservoirgrootte 100 liter

M sterfilter, antistatisch met handmatige reiniging M sterfilter, antistatisch met handmatige reiniging

H14 filtercassette, antistatisch H14 filtercassette, antistatisch

Natfiltercassette, geaard –

Filterzak MC K4 microvezel, antistatisch –

  uitvoering bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKApostpro inclusief afzuiging voor niet-reactieve materialen

Bijzonderheden van de ENESKApostpro incl. afzuiging 
voor niet-reactieve materialen
•  Droogzuiger met explosiebeveiliging conform  

ATEX-standaard
• 3-voudige filtratie
• Afzuigvermogen / debiet: max. 350 m3/h
•  optioneel met automaat FSX voor de meting van fijnstof 

(meer informatie: zie daarvoor bestelnr. 0 210 306)
• optioneel met hoogteverstelinrichting
•  Te bewerken materialen: o.a. staal, roestvrij staal, 

Inconel en diverse kunststoffen

 - 0 210 000 47800,00 €

in hoogte verstelbaar 0 210 003 50300,00 €

  uitvoering bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKApostpro incl. extractie met natte gaswasser voor reactieve materialen

•  geschikt voor materialen met een minimale  
ontstekingsenergie onder één mJ

• met explosiebeveiliging conform ATEX-standaard
• Natafscheider geschikt voor zone 22
• 5-voudige filtratie
• Afzuigvermogen / debiet: max. 350 m3/h
•  incl. automaat FSX voor de meting van fijnstof  

(meer informatie:zie daarvoor bestelnr. 0 210 306)
• optioneel met hoogteverstelinrichting
• Te bewerken materialen: o. a. aluminium en titaan

 - 0 210 010 59800,00 €

in hoogte verstelbaar 0 210 012 62300,00 €
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Filteropbouw

H14 filtercassette, antistatisch

M sterfilter, antistatisch

Natfilter-staalwol, antistatisch 

Filterzak MC K4, microvezel 

Inert olie/speciale vloeistof 

Roestvrij  
stalen korf

Lucht uit de  
werkruimte 

Afvoerlucht met reinheidsgraad van 99,995%

Afzuiginstallatie langs achter gemakkelijk toegankelijk

Afbeelding afzuiginstallatie

Afbeelding ENESKApostpro afzuiginrichting – complete 
zuiger verwijderbaar

De afzuiging vindt plaats over de vloer van de  
werkruimte.

Het werken in de ENESKApostpro is allen bij een  
actieve afzuiging mogelijk. 
Tijdens het bewerkingsproces is de installatie  
afgesloten. 

Functie afzuiging en reinigingsproces

Door een stromingstechnisch geoptimaliseerde  
luchtgeleiding wordt het gevaarlijke stof in  
afzuigrichting gebracht.

Na de bewerking kan de installatie pas na een speciaal 
automatisch reinigingsproces geopend, waarbij  
resterende stof uit de hoeken van de bouwruimte  
opgedwarreld en afgezogen wordt 

Pas nadat het reinigingsproces voltooid is, ontgrendelt  
de installatie en wordt de werkruimte vrijgegeven.

De installatie kan met de automaat FSX voor de meting 
van fijnstof uitgerust worden. De stofbelasting wordt 
permanent in de werkruimte gemeten en via het display 
aangegeven.

In verband met deze FSX bestaat de mogelijkheid om 
het hiervóór beschreven reinigingsproces zodanig in 
te stellen, dat de installatie pas vanaf een welbepaalde 
waarde ontgrendelt. 

Schematische voorstelling van de installatie voor reactieve materialen
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ENESKAmicro COMPACT-serie
COMPACT HT60

  uitvoering bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKAmicro COMPACT HT60

• met spantang Ø 3 mm
• borstelloze gelijkstroommotor BLDC
• aan- en uitschakelaar direct op de micromotor

motortoerental: max. 60.000 1/min
vermogen: 8,9 N cm bij 280 W
gewicht: 0,4 kg
afmetingen (D x L): Ø 30 x 170 mm
Concentriciteit: < +/– 0,01 mm
spantangtype: EMA

incl. motorkabel 1,8 m  
en ventilator

0 011 409 875,00 €

COMPACT HT60-D6

  uitvoering bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKAmicro COMPACT HT60-D6

• Met spantang Ø 6 mm 
• Borstelloze gelijkstroommotor -BLDC
• Aan-/uit schakelaar direct op de micromotor

Motortoerental: tot 60.000 tpm
Vermogen: 8,9 N cm bij 280 W
Gewicht: 0,475 kg
Afmetingen (D x L): Ø 30 x 180 mm
Concentriciteit: < +/– 0,01 mm
Spantangtype: EMB

incl. motorkabel 1,8 m en 
ventilator

0 011 429 797,00 €

ENESKAmicro micromotoren met (+)-aansluiting
Micromotor JBM 50 HT

   uitvoering bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Micromotor JBM 50 HT

Borstelloze gelijkstroommotor BLDC voor het aan-
drijven van de handstukken met (+) aansluiting

vermogen:  200 W
draaimoment: 8,4 N cm
toerental: 1.000 – 50.000 1/min
geluidsniveau: < 62 dB(A) bij 30.000 1/min
afmetingen:  Ø 28,3 x 87,7 mm (zon-

der kabel)
gewicht: 160 g

zonder motorkabel 0 008 806 788,00 €

Toebehoren / Onderdelen

  bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Motorkabel JBM 50 HT/EM, 1,5 m

voor de aansluiting van de JBM 50 HT micromotor met ENESKAmicro 
besturingseenheden

0 011 504 146,85 €

COMPACT HT60 SMALL

  uitvoering bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

ENESKAmicro COMPACT HT60 SMALL

• Met spantang Ø 3 mm
• Borstelloze DC-motor BLDC
• Aan- en uitschakelen van de micromotor

Motortoerental: max. 60.000 1/min
Vermogen: 7,8 N cm bij 260 W
Gewicht: 0,22 kg
Afmetingen: (D x L) Ø 28 x 156 mm
Concentriciteit: < +/– 0,01 mm
Type spantang: EMA

incl. motorkabel 1,8 m en 
ventilator

0 011 469 778,00 €

ENESKAmicro bandslijper

Bandslijper JBS
Het supplement voor het ENESKAmicro-systeem. De bandslijpmachines worden als een handstuk op de micromotoren geschroefd. Ze zijn klein, passen goed in 
dehand en kan gevoelig worden gebruikt. De kop kan met ca. 90° worden gedraaid. Boven de slijpbanden is er een handsteun, zodat de apparaten kunnen veilig 
met beide handen worden geleid.

J-BS 400

   bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Bandslijper JBS 400 met (+)-aansluiting

Voor aansluiting op de micromotoren met (+)-aansluiting,
geschikt voor schuurbanden van 4, 6 en 8 mm breed.
breedaandrijving: 8:3 
ingangstoerental: max. 40.000 1/min
uitgangstoerental: max. 15.000 1/min
gewicht: 355 g
Geleverd inclusief 2 sets schuurbanden 6 x 300 mm met de korrelgroottes 
120, 240 en 400.

0 008 850 700,00 €

Elektrisch gereedschap Elektrisch gereedschap 
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ENESKAmicro-handstukken met (+) aansluiting
Haaks handstuk JERA 270

   bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Haaks handstuk JERA 270

spantang: CHS (Ø 3 mm meegeleverd)
toerental: max. 20.000 1/min, draairichting omkeerbaar
overbrengverhouding: 1:1,5
rondloopnauwkeurigheid: ± 0,01 mm
afmetingen: Ø 22,4 x 71 mm (zonder schroefdraad)
gewicht: 100 g

0 009 812 536,00 €

Schuin handstuk JEKC 300

Pneumatisch handslijpapparaten joke AirMAX
De pneumatische handslijpapparaten van joke. De naam zegt alles, want deze apparaten halen het maximale uit de kracht van perslucht. Ongeacht of u nu 
hoge toerentallen wenst of bruut vermogen – in het joke AirMAX-assortiment vindt u altijd een passende oplossing. Alle slijpers worden in principe door het 
drukregelapparaat joke Oiljet gesmeerd.

joke AirMAX
Pneumatisch handslijpapparaaten 

Pneumatisch handslijpapparaat joke AirMAX 35

Toerental 35.000 1/min

Vermogen 220 W

Luchtdruk 6 bar

Luchtverbruik 520 l/min

Uitlaatlucht voorzijde

Volumeniveau 78 dB(A)

Trilling < 6 m/s²

Afmetingen Ø 31 x 143 mm

Gewicht 290 g

Smering continu door olienevel

Inclusief spantang Ø 6 mm, spansleutel, hefboomafsluiter

Bestelnr. 0 750 840

Prijs 445,00 €

Perslucht-schuurmachine

Klein, handzaam en sterk – dat beschrijft de nieuwe mini perslucht-bandslijpmachine van joke het best. Comfortabel ligt deze met een gewicht van niet meer 
dan 570 g in de hand. Zo blijft de tweede hand vrij om het werkstuk in de ideale positie te brengen.

De bandslijpmachine is ideaal geschikt voor afbraam-, slijp- en afwerkingswerkzaamheden. De werkstukken zijn ideaal van braam te ontdoen of te reinigen. 
Eender welke radius, de bandslijpmachine van joke vlijt zich perfect tegen het werkstuk en met een beetje vingertoppengevoel komt men tot een fijn,  
gesatineerd oppervlak.

De bandbreedte kan tussen 6 mm en 12 mm breedte geselecteerd worden, gaande van de ruwe slijpband tot de vliesband voor afwerkingswerkzaamheden is er 
een ruime waaier voorhanden. De vervanging van de banden vindt gewoon door één enkele handeling plaats.

MBS 20 DH

  bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Perslucht-schuurmachine joke MBS 20 DH

Banden: 6 – 12 x 305 mm (afhankelijk van de bandgrinderbevestiging)
Bandsnelheid: 21 m/s
max. Luchtdruk: 6 bar
Luchtverbruik: 590 l/min
Luchtafvoer: naar voren
Bediening: roterend, hendelklep
Gewicht: 570 g
Aansluiting: 8 mm slangtuit
Vereiste smering: continu 1–2 druppels/min olienevel

0 750 871 906,00 €

Pneumatische vijlmachine LFC 11
Het allround talent met hoge slagfrequentie (12.000 slagen/min). Ideaal voor het slijpen, vijlen, polijsten, snijden, zagen en afbramen van grotere oppervlakken 
zoals support verwijdering in het additive bereik. Dankzij de traploos in te stellen slaglengte (van 2 tot 11 mm) kunt u dit apparaat zowel voor het grote als voor 
het fijnere werk gebruiken. Dit apparaat is „kaal“ verkrijgbaar, maar ook als set met opbergkoffer, gereedschappen en toebehoren.

   bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Pneumatische vijlmachine LFC 11

aantal slagen: 6.000 – 12.000 slagen/min
slaglengte: 2 – 11 mm, traploos instelbaar
vermogen: 300 W
luchtdruk: 6,3 bar
luchtverbruik: 230 l/min
geluidsniveau: 74 dB(A), ISO 15744
vibratie: 2,2 m/s², K = 0,8 m/s² naar EN ISO 28927-8
maten: 280 x 60 mm
gewicht: 830 g
smering: continu via olienevel
inclusief:  1 x gereedschapshouder Ø 4 mm,  

1 x tegenhouder, 1 x slangunit (toe- en afvoerlucht, demper)

0 750 980 1421,00 €

Persluchtgereedschap

Elektrisch gereedschap Persluchtgereedschap
Pneumatische vijlmachine

LFC 11

   bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Schuin handstuk JEKC 300

spantang: CHC (Ø 3 mm meegeleverd) 
toerental: max. 20.000 1/min, één draairichting 
overbrengverhouding: 3:4 
rondloopnauwkeurigheid: ± 0,01 mm 
afmetingen: Ø 22,5 x 69,5 mm (zonder schroefdraad) 
gewicht: 60 g

0 009 813 447,00 €
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Precisie-slijp- en controleschroefstok

 Kaakbreedte Spanwijdte Kaakhoogte afmetingen bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Precisie-slijp- en controleschroefstok

63 mm 87 mm 32 mm 63 x 175 mm 0 200 343 100,78 €

Magnetische opspankogel

Magnetische opspankogel joke Magic-Ball
Voor comfortabel en ergonomisch werken in 3-dimensies. Ideaal voor polijst- en laswerkplaatsen. De Magic-Ball magneetspankogel brengt uw werkstuk 
eenvoudig in elk gewenste positie. Aanpasbaar aan werkstukgeometrie en gewicht kan een hoek tot wel 90° ingesteld worden. De kogel ligt in een met leder 
beklede, chemisch vernikkelde staalring, die elke positie op zeker vasthoudt. De hoge wrijving maakt dat mogelijk. De krachtige magneetspanner in de  
Magic-Ball wordt met een meegeleverde sleutel geactiveerd (voor het optimaal positioneren van het werkstuk is ook een de-activering mogelijk). De in vier 
afmetingen beschikbare kogels zijn van hoge kwaliteit en „made in Germany“.

joke Magic-Ball

 gewicht grootte afmetingen spankracht poolhoogte bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Magnetische opspankogel joke Magic-Ball

kogel: 17 kg
ring: 5 kg

Ø 160 mm magneet (Ø): 160 mm
kogel (Ø x H): 218 x 164 mm

100 N/cm² 1,5 + 0,5 mm 0 200 326 1409,00 €

  bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Spantafel joke Easy-Work met spanplaat met T-sleuf, rond

draaibereik: 360° handmatig
zwenkbereik: 0 – 90° handmatig
afmetingen (B x H x D): 250 x 130 x 250 mm
gewicht: ca. 8 kg
klemsysteem: spanplaat met T-sleuf, Ø 248 mm

0 200 873 954,00 €

Spantafel joke easy-Work

Spantafel joke Easy-Work
Compact en zeer flexibel inzetbaar. De kleine draai- en zwenkunit van joke Easy-Work kan dankzij de boorgaten snel en stevig aan zo goed als iedere tafel 
worden vastgemaakt, ook bijvoorbeeld op de grote joke Ergo-Work-werktafel.

Dankzij de optioneel verkrijgbare spanplaat met T-sleuf is het vast-zetten van werkstukken ook nog eens kinderlijk eenvoudig.  
De platen zijn gemaakt van aluminium en naar keuze rond of vierkant verkrijgbaar.

voor tafelmontage

Aan alle zijden geslepen voor 4-zijden-bewerking, staalgehard, metprismaklauw, neertrekspansysteem, nauwkeurigheid 0,005 mm

Accessoires Accessoires

• Stevig en handig ontwerp
• Onderstel van grijs gietijzer
• Beweegbare kaak, lateraal geleid
• Vaste bek met drie verticale prisma‘s en één horizontaal prisma 
• Beide bekken met steunvlak voor het spannen van vlakke werkstukken
• Bekken en as gepolijst
• Zijdelingse sleuven met langwerpige gaten

kaakbreedte spanwijdte afmetingen bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Bankschroef JK 101

100 mm 90 mm 152 x 272 x 63,5 mm 0 200 327 146,50 €
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Klemset

  bestelnr.

prijs vanaf

1 set

Klemset, 10-delig

bestaande uit:
• M8 x 100 mm draadbouten, 2 stuks
• Zeskantmoer met flens M 8, 2 stuks
• T-moer met draad M8, 2 stuks
•  Klemklauwen voor 10 mm T-gleufbreedte en 

M8-draad 2 stuks met contrahouder 2 stuks 

0 210 200 24,25 €

 bestelnr.

prijs vanaf

1 set

Stopbout, verstelbaar, assortiment = 2 stuks

0 210 204 183,00 €

Toebehoren
ENESKApostpro

Toebehoren

Accessoires Accessoires

  afmetingen bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk

Draaitafel, zeskant

• Drie-voet steun
•  vrij positioneerbaar,  

draaibaar en vergrendelbaar
• spanbreedte 440 mm
• materiaal 1.4301

500 mm 0 210 209 990,00 €

  grootte afmetingen bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk 1 paar

ENESKAmicro voetpedaal

•  voor comfortabele besturing met de voet  
(start/stop, toerentalregeling), 

• kabellengte 2 m

  0 011 002 166,00 €  

Drukregelapparaat joke Dryjet

Filterbesturing MD1-FR0000-1/4:

• max. werkstroom: 1.200 l/min
• max. inlaatdruk: 16 bar
• Tankinhoud: 24 cm³
•  Condensaatafvoer:  halfautomatisch-manueel, 

automatisch via drukontlasting, 
afvoer via  
schroefdraadaansluiting G1/8

• Luchtaansluiting: 1/4“
• Medium: perslucht

Oiler MD1-L00-1/4: 

• max. inlaatdruk: 16 bar
• Tankinhoud: 40 cm³
• Luchtaansluiting: 1/4“
• Medium: perslucht

Leveringsomvang:  25 μm Filter, manuele wa-
terafscheider, microolieter, 
drukregelaar, manometer  
en wandmontage

  0 004 070 209,00 €  

ENESKApostpro hoogwaardige olie, 20 l

voor het vullen van de zuigunit met natte afscheider  
voor reactieve stoffen

  0 580 518 139,50 €  

Uitlaatsysteem intern

voor reactieve materialen   0 210 310 7208,00 €  

voor niet-reactieve materialen   0 210 311 5788,00 €  

ENESKApostpro glazen koepel, gelaagd glas

  900 x 900 x 8,5 mm 0 210 050 1156,00 €  
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ENESKApostpro
Toebehoren

ENESKApostpro
Toebehoren

Accessoires Accessoires

  grootte afmetingen bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk 1 paar

Beschermend scherm met flexibele arm en zuigvoet

•  kan worden geklemd op vlakke en licht ongelijke  
oppervlakken.

• Flexibel instelbaar door 4 gewrichten.
• Zuigkracht: 350 N
•  Afmetingen 

zuigvoet: Ø 88 x 23 mm 
beschermend scherm 300 x 200 x 2 mm

  0 210 208 298,00 €  

Beschermend scherm, Plexiglas

  200 x 200 x 2 mm 0 210 202 15,90 €  

  300 x 200 x 2 mm 0 210 201 19,50 €  

Roestvrijstalen tank 100 l, variant droge

   0 210 360 600,00 €  

Roestvrijstalen tank 100 l, variant inerte olie

met aftapkraan en raam   0 210 356 690,00 €  

Roestvrijstalen mand voor het vasthouden van de filterzak MC K4

  Ø 430 x 500 mm 0 210 362 220,00 €  

  grootte afmetingen bestelnr.

prijs vanaf

1 stuk 1 paar

Filterzak MC K4 microvezel, variant inerte olie

met draadring  Ø 430 x 500 mm 0 210 361 176,00 €  

Natte filtercassette, varant inerte olie

gevuld met roestvrijstalen wol, antistatisch  Ø 260 x 70 mm 0 210 363 220,00 €  

Sterfilter stofklasse M, variant inerte olie

• Stofklasse M (gemiddeld gevaar) conform EN60335-2-69 
•  voor de afscheiding van stof met een blootstellingsgrens-

waarde van meer dan 0,1 mg/m³
• voor het opzuigen van brandbaar stof in zone 22
•  PU/polyester, antistatisch (afscheidingsgraad: 99,95%)

 Ø 460 x 210 mm 0 210 357 489,00 €  

HePa filterpatroon H14, variant inerte olie

• 3 m² filteroppervlak 
• Filter stofklasse H (hoog gevaar) conform EN 60335-2-69 
•  voor de afscheiding van eender welk stof met alle  

blootstellingsgrenswaarden, inclusief kanker- en  
ziekteverwekkende stof 

• antistatisch (afscheidingsgraad: 99,995%)

 Ø 460 x 105 mm 0 210 358 457,00 €  

Handschoenen Latex voor ENESKApostpro, 600 mm

• met manchet Ø 180 – 300 mm 
• maat 10 
• EN388

10  0 210 250  56,84 €

ENESKApostpro armmanchet van latex

• Lengte: 500 mm 
• Inbouwdiameter: van Ø 230 tot 360 mm 
•  Armmanchet van zeer robuust en rekbaar latex met 

rolrand voor montage van Ø 230 tot ca. 360 mm 
•  voor langdurig gebruik omdat de slijtage van de extra  

te gebruiken handschoenen gebeurt 
• met stersleuven voor optimale afdichting

  0 210 260  91,90 €
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Extra apparaten en gereedschap 
voor de nabehandeling vindt u
in onze shop op:
www.joke-technology.com/3d-shop

Wenst u een afspraak voor een persoonlijke demonstratie te maken?

Demonstratie

Dagelijks zijn wij op pad in Duitsland en in enkele buurlanden. Zo kunt u onze installatie ter plaatse aan uw werkstukken uitproberen!
Wij hebben alles aan boord!

U wenst een persoonlijke demonstratie?
De heer Westerhoff maakt graag met u een eerstvolgende afspraak.  
U bereikt hem op het telefoonnummer +49 (0) 2204 / 839-300 of per e-mail via f.westerhoff@joke.de.



joke Technology GmbH

Asselborner Weg 14 -16

D-51429 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (0) 22 04 / 8 39-0

Fax +49 (0) 22 04 / 8 39-60

Mail info@joke.de

Shop www.joke-technology.com

Heeft u Interesse, advies nodig, of wilt u een demonstratie?
Wij staan tot uw beschikking!

Frank Westerhoff
Hoofd Export
Tel.  +49 (0) 22 04 / 839-300 
Mail:  sales@joke.de

Ferry van Dijk
Verkoop Export
Tel.  +31 208 20 38 63 
Mobil:  +31 615 38 82 38
Mail:  f.vandijk@joke-technology.nl
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