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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 

TRIMFIX STEELFIRE
• Hi-tech hibdrid lamellák kifejezetten az acél időt megtakarító
 és nagysebességű megmunkálására
• Egyenletes csiszolási felület és hűtő csiszolás - elszíneződés nélkül
• Teljesen elkoptatható természetes rost alapú tartótányér, teljesen 

kihasználható tárcsa 
• Zaj- és vibráció csillapítás a természetes rostú tartótányérnak 

köszönhetően
• Speciális lágy csiszolási folyamatok az optimális munkadarab 

beállítás révén és a viskoelasztikus tartótányérnak köszönhetően
• Rendkívüli munkaidő- és munkaerő-költség megtakarítás

Az egyedi gyártástechnológiai eljárás  biztosítja az ügyfelek
által támasztott elvárások és követelmények minőségi
megfelelését, melyet a közel 30 éves tapasztalat igazol.
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Új Eisenblätter lamellás tárcsa (Trimfix SteelFire) 

Fontos Önnek egy lamellás tárcsa hatékonysága? 

      (Költség összehasonlítás) 
 

EISENBLÄTTER SteelFire                               Olcsó zirkon 
Ø 125 mm, K40            lamellás tárcsa, Ø 125 mm, K40  
 
 
1 db 125 mm-es tárcsa nettó ára 1.100 Ft                     1 db 125 mm-es tárcsa nettó ára 430 Ft                  
 

            

                                                                                                                     

                           
 
 

              LEHORDÁSI TELJESÍTMÉNY TÁRCSÁNKÉNT                 1,25 kg 
                           Acél (S235JR/ST37) 
 

 
 

 
1 ÓRA ALATT LECSISZOLT 

ANYAGMENNYISÉG 
 
 

 
 
 

 5.000kg 
 

                                                                                                                                  
 
 
               9.000 kg anyag eltávolításához Önnek szüksége van kb.:  
 
2.000 db                  7.200 db               
SteelFire®                  Olcsó zirkon  
 
x 1.100 Ft / db                                                                                x 430 Ft / db 
 
 
 

Éves megtakarítási lehetőség csiszolást végző munkavállalónként: 
 
896.000 Ft     Csiszolóanyag-költség megtakarítás 
3.500.000 Ft  Munkabér megtakarítás                  
 
 

 
 
 

=  4.396.000 Ft 

2.200.000 Ft 3.096.000 Ft 

 
     

 

4,5 kg 

9.000 kg CSISZOLÁS  
ÉVENTE 

 4,5 kg_  
1 tárcsa      

 2,5 kg_  
2 tárcsa      

(2.000 óra x Ø 2,5 kg) 
(2.000 óra x Ø 4,5 kg) 

* Árak csak tájékoztató jellegűek.

SZERETNE ENNYIVEL HATÉKONYABBAN DOLGOZNI?

* *
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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

• 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

TIGER SHARK
ELASTIC
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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

• Felsőkategóriás kerámiaszemcsés csiszolóanyag!
•  A szuperfinom szemcse- és kristályszerkezet 

gondoskodnak a lényegesen több önélező élről 
és egy jelentősen javított anyaglehordási 
teljesítményről

•  Még a durvább szemcseméret esetén és nagy 
anyag lehordásnál is a forgács részecskeméret 
viszonylag kicsi marad, így a fémrészecskék 
utólagos viselkedéséből adódó sérülések 
megakadályozhatók

•  A munkadarab felületén lévő finomabb csiszolási 
kép csökkenti a gyakran szükséges utómunkát 
finomabb csiszoló papírokkal

• Önélező kerámiaszemcse 

MAGNUM COLDSTEEL FIBER
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