
GLOBE  
CSISZOLÓANYAGOK

Precízebb mint a svájci óra!
G 1584 125×1,0×22,23 mm A 60 SXBF

Az X-cellence vágótárcsa teljesen új a műgyanta 
kötésű csiszolóanyagok piacán: ennek a tárcsának a 
speciális, csonka kúp alakú formája soha nem látott 
áttörést jelent a süllyesztett központú vágótárcsák 
között. Valós 1 mm-es vastagság. Fe, S, Cl-mentes, 
így alkalmas rozsdamentes anyagok vágására is. 

Előnyök: 
• egyenes és tiszta vágás;
• nem hajlik vagy vibrál;
• extrém precíz tárcsa;
• nagyon nagy vágási sebesség;
• csökkentett fogyasztás;
• biztonságos mély vágások esetén is;
• egyedülálló vágási behatolás; 
• Fe-, S-, Cl-mentes (rozsdamentes alkalmazás).

GLOBE COMBI SPEED

GLOBE X-cellence ONE VÁGÓTÁRCSA

Kettős előny: gyors és precíz vágás, ill. biztonságos csiszolás  időmegtakarítás!
A 60 SX (125×2,0×22,23 mm)

A COMBI SPEED biztonságos vágásra és könnyű csiszolásra lett kifejlesztve. 2 mm-es vastagság, 
2-rétegű keverék és 3 üvegszál megerősítés. S-, Fe- és Cl-mentesség biztosít rozsdamentes anyag-
ra való alkalmazást is. 

Előnyök:
• vágás és csiszolás egy termékkel: jelentős szerelési 

költségcsökkentés, ill. időmegtakarítás;
• nagy vágási sebesség: a 2 mm-es vastagság 

gyorsabbá és precízebbé teszi, mint a klasszikus 
3,2 mm-es vágótárcsa;

• vágás után kismértékű sorjaképződés;
• nagyon magas biztonság vágáskor és csiszoláskor; 
• jó anyageltávolítás;
• hosszú élettartam.

EW 1867 Hungária Kft., 2100 Gödöllő, Ipari Park, 8071/47 hrsz.
Tel.: +36 28 503 100 • Fax: +36 28 404 729

Mail: info@ew1867.hu • Web: www.fein.hu1
www.globeabrasives.com



www.globeabrasives.com

GLOBE GRINDPOWER II TISZTÍTÓTÁRCSA

GLOBE ONE vágótárcsa

G1721 HP ONE (ZA 60 SXBF 125×1,0×22,23 mm)

Előnyök:
• egyedülálló élettartam;
• tökéletes kiegyensúlyozás; 
• precíz vágás, tökéletes egyenesség;
• nincs vágási sorja, minimális hőképződés;
• nagy vásási sebesség (valós 1 mm-es méret).

Elsősorban lemezek és csövek vékony vágására lett 
kitalálva. Mivel Fe-, S- és Cl-mentes, rozsdamentes 
anyagok felhasználására is alkalmas!

ZA 24 SXBF (125 mm)
Innovatív csiszolótárcsa óriási teljesítménnyel

Sebesség, lehordási teljesítmény, költségcsökkentés. 
Ezek jellemzik a GRINDPOWER II-t. 

A legjobb alapanyagoknak és a legelőnyösebb gyártási technológiának köszönhetően a GRIND 
POWER II kivételes teljesítményt kínál; ezen felül, ha megfelelő teljesítményű sarokcsiszolóval 
használjuk (> 1400 W), akár 50% -os költség és munkaidő megtakarítást érhetünk el vele. 
A durva szemcse zirconium-alumínium szemcsével lett keverve. 
Ez, ill. a legjobb alapanyagok használata mind élettartamban,  
mind lehordási teljesítményben egyedülállót biztosít  
a tárcsának.

Előnyök:
• óriási lehordási teljesítmény: 45 g/min – szemben 

az átlaggal, amely 22 g/min; 
• sokoldalú használat: nem csak acélra,  

hanem rozsdamentes acélra, öntöttvasra,  
speciális öntvényekre is alkalmazható;

• hosszú élettartam;
• jelentős költségmegtakarítás;
• minimális kopás;
• a logisztikai költségek csökkentése (szállítás, 

raktározás, kezelés).
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GLOBE TURBOTWISTER CSISZOLÓTÁRCSA

Rendelhető szemcseminőség: 24, 36-60, 100

• 2 tevékenység egy menetben: csiszolás és 
végső megmunkálás;

• extrém gyors anyageltávolítás;
• rugalmasság és nagy teljesítmény minden 

anyagban;
• csökkentett zajszint.

Szabadalmaztatott, spirálisan hornyolt csiszoló-
felület nagyon hatékony levegőcirkulációt alakít 
ki, amely megelőzi a fém túlhevülését. 

A 3 mm csonkakúp alakú hornyok nagy és 
állandó anyageltávolítást tesznek lehetővé 
bármilyen anyagban. 

A TURBOTWISTER  3 különböző specifikációban kapható:
• öntöttvasra, acélra, és rozsdamentes acélra: A különleges keverék Fe-, Cl- és S-mentes; 
• alumíniumra és színesfémekre: az önkenő keverék megakadályozza az eltömődést és állandó 

nagy anyageltávolítást biztosít;
• kőre és üvegszálas anyagra: szilikon-karbid keverékből áll. Az összes építőanyagra alkalmas: 

betonra, márványra, csempére ill. üvegszálas anyagra.   

A TURBOTWISTER kiváló kompromisszum a lamellás tárcsa és a csiszolótárcsa között: elég 
rugalmas ahhoz, hogy jó felületet alakítson ki, ugyanakkor tökéletesen szilárd, hogy nagy 
lehordási teljesítményt érhessünk el vele. 

A TURBOTWISTER jellemzője, hogy 3 különböző üvegszál megerősítése van a tökéletes csiszolás 
és maximális biztonság érdekében. 

A TURBOTWISTER-t a munkafelületre 15°-os szögben érdemes használni, mert így érintkezik a 
legnagyobb felülettel, egyúttal a legjobb végső megmunkálást és kényelmet is biztosítja. 

Ily módon a leguniverzálisabb tárcsát kapjuk, melynek előnyei:
• precíz csiszolás hegesztési varratok esetén;
• mind sík, mind konvex vagy konkáv felületeken tud csiszolni és felületet kialakítani;
• nagy csövek vagy tartályok belső hegesztési varratait lecsiszolni és finiselni;
• precíz csiszolási megmunkálást végezni olyan helyeken, ahol a normál tárcsák mély hornyokat 

ásnak az anyagba;
• bármilyen öntvény végső megmunkálására alkalmas;
• acélajtók vagy ablakok hegesztési varratainak eltávolítása;
• hegesztési fröcskölés eltávolítása anélkül, hogy az alapanyagot megsértené;
• gyors anyageltávolítás acélon;
• hideg vágás és finiselés rozsdamentes acélon.
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