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EISENBLAETTER  
CSISZOLÓPROGRAM

EISENBLAETTER LAMELLÁS TÁRCSÁK (Ø115 – 178 mm, K40-K120)

• Multiszemcse (40/60) az összes fémre  
(pl. szénacél, rozsdamentes, alumínium … )

• Újfajta kerámia-hibrid szövet teszi lehetővé 
a csiszolást, a durva és közepes kategóriában egy szemcsével

• Nagy teljesítmény, kevesebb munkafolyamattal 
• Hatékony, mint a K40-es szemcse, és a felületeredménye azonos  

a K60-as szemcseminőséggel
• Zaj- és vibrációcsillapítás a természetes hordozó révén
• Koptatható tartótányér, teljesen kihasználható tárcsa
• Raktárkészletet takarít meg

TRIMFIX HELLFIRE

TRIMFIX BLACK MAMBA

• Hosszabban, gyorsabban és hatékonyabban lehet vele csiszolni
• 100% cirkon szövet
• Hűtőanyagok az extrém nagy csiszolási teljesítményhez 
• Univerzálisan használható acélhoz, öntöttvashoz és 

rozsdamenteshez. Felület- és élcsiszoláshoz, durva és közbenső 
csiszoláshoz. Rozsdátlanítás, sorjázás, tisztítás, élvarratcsiszolás. 

• Minimális szögkialakítás (5°)
• A tartótányér élelmiszeriparban elfogadott rugalmas műanyag: 

könnyű lekoptatni, és vibrációt csillapít
• A nagy csiszolási teljesítmény és az egyedülálló élettartam a 

MAGNUM® Cool Top® 8-at nem csak jobb, hanem a legjobb ár/ 
érték arányú megoldássá teszik a piacon 

MAGNUM COOLTOP 8

• Nagyteljesítményű tárcsa, amely kiváló élettartamot és lehordási 
teljesítményt kínál szénacélra és rozsdamentes anyagra 

• Új fejlesztésű cirkon szövet hűtőanyagokkal, amely teljesítményt 
garantál a teljes élettartamra 

• Új teljesítményhatárt képez a több, mint 4 kg-os lehordási 
teljesítményével (szénacél) 

• Zaj- és vibrációcsillapítás a természetes tartótányér révén
• Teljesen elkoptatható tartótányér, teljesen kihasználható tárcsa
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• Univerzális szénacél és rozsdamentes 
csiszolására

• High-Tech cirkon szövet  
• Kiváló ár/teljesítmény arány 
• Teljesen elkoptatható tartótányér,  

teljesen kihasználható tárcsa

TRIMFIX ZIRCOPUR PLANTEX COOL -TOP

• Hosszú élettartamú High-Tech cirkon szövet   
szénacél, rozsdamentes és színesfémek 
csiszolására

• Hőlevezető képesség 
• Vibráció- és zajcsökkentő képesség
• Nagy szilárdságú, mégis rugalmas
• Teljesen elkoptatható tartótányér,  

teljesen kihasználható tárcsa

• Extrém lehordási teljesítmény szénacél, 
rozsdamentes és színesfémek csiszolására

• Kialakítása miatt hűtött csiszolást biztosít, 
így nincs elszíneződés  

• Vibráció- és zajcsökkentő képesség
• Teljesen elkoptatható tartótányér,  

teljesen kihasználható tárcsa

MAGNUM KERAMIK TIGER SHARK ELASTIC

• Alumíniumra alkalmas tárcsa, amely nem 
okoz elkenődést

• A TIGER SHARK + kenguruolaj 3-szoros 
élettartamot tesz lehetővé  

• Jobb csiszolási kép
• Rugalmas tartótányér 
• Csökkentett csiszolási hőmérséklet
• Zaj- és vibráció csökkentett tányér
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TELEPÍTETT GÉPEK SORJÁZÁSRA 

• 2-tengelyes gép lamellás tárcsa és 
csiszolóhenger csatlakoztatására 

• Nagyteljesítményű, hatékony 3-fázisú motor 
750 W-os teljesítménnyel, 2800/min fordu-
lattal 

• Akár 180 mm-es tárcsa-Ø
• A meghajtó motor hajlékony tengelyes 

meghajtásra is alkalmas

MULTI-MAX CSISZOLÓGÉP ROLEI EF 165 ÉLELŐKÉSZÍTŐ

• 45° -os éllemunkálásra alkalmas
• min. 2,5 mm-es vastagságú lemez
• egyszerű felépítés, hosszú tárcsa élettartam
• elszívás csatlakoztatható

• 30, 45 és 60° -os éllemunkálásra alkalmas
• min. 2,5 mm-es vastagságú lemez
• egyszerű felépítés, hosszú tárcsa élettartam
• elszívás csatlakoztatható

ROLEI PEF 500 ÉLELŐKÉSZÍTŐ ROLEI BE 5 LEMEZSORJÁZÓ

• 2-sebességes, 3-fázisú motor;
• 2 db egymással szemben forgó MOP –tárcsa,  

mellyel 2000 m lemez sorjázására alkalmas 
• porelszívó csatlakoztatására alkalmas
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