Egy tárcsával lehordott anyagmennyiség
5000 g

Győződjön meg Ön is, tesztelje
az Eisenblätter csiszolóanyagokat!
Csiszolóanyag termékfelelős: Gombás Bence / 06 70 578 0591
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Minőség – hatékonyság – megtakarítás

Egy tárcsával lehordott anyagmennyiség grammban kifejezett értéke.
(szénacélon, 1700 W-os géppel)
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Egy dolgozóra vetített költségek éves szinten a különböző lamellás tárcsák
tekintetében. (1700 W-os gépet használva)

A tárcsák műszaki adatai a következő címen érhetők el:
www.ew1867.hu/katalogusok/eisenblaetter_muszaki_adatok

EW 1867 Hungária Kft., 2100 Gödöllő, Ipari Park, 8071/47 hrsz.
Tel.: 0036 28 503 100, Fax.: 0036 28 404 729
Mail: info@ew1867.hu, Web: www.fein.hu, www.ew1867.hu
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• Hi-Tech cirkon-hibrid lamellák kifejezetten az acél
időt megtakarító és nagysebességű megmunkálására.
• Egyenletes csiszolási felület és hűvösebb csiszolás
- elszíneződés nélkül.
• Teljesen elkoptatható természetes rost alapú
tartótányér, teljesen kihasználható tárcsa.
• Zaj- és vibráció csillapítás a természetes rostú
tartótányérnak köszönhetően.
• Különösen lágy csiszolási folyamatok a munkadarabhoz való optimális alkalmazkodás révén és a
viskoelasztikus tartótányérnak köszönhetően.
• Rendkívüli munkaidő- és munkaerő-költség
megtakarítás.
• Rozsdamentes acélhoz is alkalmas.
• Szemcseméret: 40/60

A 125-ös SteelFire® Heavy Duty (nagy teherbírású) lamellás tárcsa eléri a hagyományos 180-as
tárcsa lehordóképességét, valamint felülírja az acélon alkalmazott hagyományos lamellás
csiszoló tárcsák eddig ismert lehordási értékeit és időintervallumát. Rozsdamentes anyagok
megmunkálására is alkalmazható.

TRIMFIX
BLACK MAMBA

• Nagyteljesítményű tárcsa,
amely kiváló élettartamot és lehordási
teljesítményt kínál.
• Új fejlesztésű cirkon szövet hűtőanyagokkal, amely teljesítményt garantál a teljes
élettartamra.
• Új teljesítményhatárt képez akár 4 kg-os
lehordási teljesítményével (szénacél)
• Zaj- és vibrációcsillapítás a természetes
tartótányér révén.
• Teljesen elkoptatható tartótányér, teljesen
kihasználható tárcsa.
• Alig érezhető átmenetek a munkadarabhoz
való optimális alkalmazkodás révén.
• Szemcseméret: 40/60

TRIMFIX
ZIRCOPUR

•U
 niverzális csiszolási munkákhoz szénacélhoz és rozsdamentes anyaghoz.
•H
 igh-Tech cirkon szövet.
•K
 iváló ár/teljesítmény arány.
•T
 eljesen elkoptatható tartótányér, teljesen
kihasználható tárcsa.
•A
 lig érezhető átmenetek a munkadarabhoz
való optimális alkalmazkodás révén.
•S
 zemcseméret: 40/60/80/120

MAGNUM
COOLTOP 8

MAGNUM
CERAMIC

•K
 erámia, extrém lehordási teljesítményű
lamellás csiszoló minden fémen
és nehezen megmunkálható anyagon,
különösen univerzálisan alkalmazható.
• Rendkívül hatékony rozsdamentes
anyag, acél, titán és bronz
megmunkálása esetén.
• Kialakítása miatt hűtött csiszolást
biztosít, így nincsen anyag elszíneződés.
• Vibráció- és zajcsökkentő képesség.
• Teljesen elkoptatható tartótányér,
teljesen kihasználható tárcsa.
• Szemcseméret: 40/60/80

COLDSTEEL
KERAMIK FIBER

TRIMFIX HELLFIRE
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• 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.
• Alig érezhető átmenetek a munkadarabhoz való
optimális alkalmazkodás révén.
• Raktárkészletet takarít meg.

A 125-ös HellFire® Heavy Duty (nagy teherbírású) lamellás tárcsa eléri a hagyományos 180-as
tárcsa lehordóképességét, valamint felülírja a hagyományos lamellás csiszolótárcsák eddig
ismert lehordási értékeit és időintervallumát univerzálisan minden fémen alkalmazva.

PLANTEX
COOL TOP

• Hosszú élettartamú High-Tech
cirkon szövet.
• Szénacél, rozsdamentes és színesfémek
csiszolására.
•H
 őelvezető képesség.
•V
 ibráció- és zajcsökkentő képesség.
•N
 agy szilárdságú, mégis rugalmas.
• Teljesen elkoptatható tartótányér,
teljesen kihasználható tárcsa.
• Szemcseméret: 40/60/80/120

•H
 osszabban, gyorsabban és hatékonyabban
lehet vele csiszolni.
• 100% cirkon szövet.
• Hűtőanyagok az extrém nagy csiszolási
teljesítményhez.
• Univerzálisan használható acélhoz,
öntöttvashoz és rozsdamentes anyaghoz.
• 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.
• Szemcseméret: 40/60/80/120

TIGER SHARK
ELASTIC

•A
 lumíniumra alkalmas tárcsa, amely nem
okoz elkenődést.
• A TIGER SHARK + kenguruolaj 3-szoros
élettartamot tesz lehetővé.
• Jobb csiszolási kép.
• Rugalmas tartótányér.
• Nagyobb anyaglehordás kisebb csiszolási
hőmérsékletnél.
• Zaj- és vibráció csökkentett tányér
• Ideális ívelt felületeken és forma
daraboknál.
• Szemcseméret: 40/60/80/120

Egy fíberrel lehordott anyagmennyiség
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Egy fíberrel lehordott anyagmennyiség grammban
kifejezett értéke. (1700 W-os gépet használva)
• Felsőkategóriás kerámiaszemcsés csiszolóanyag!
• A szuperfinom szemcse- és
kristályszerkezet gondoskodnak
a lényegesen több önélező élről
és egy jelentősen javított
anyaglehordási teljesítményről.
•M
 ég a durvább szemcseméret
esetén és nagy anyag lehordásnál is a forgács részecskemé-

ret 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.
• A magas hűtőanyag tartalmú fibertárcsa kíméli
a hajtómotorokat.
• Szemcseméret: 24/36/60/80/120

