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8/43Az árak EUR-ban értendő, darabonkénti (ha másként nem jelölt) nettó árak.
Bizonyos országokban nem garantálható a katalógusban szereplő termékek rendelkezésre állása.
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Lamellás csiszolótárcsák

No. 0040 0060 Csom egység
Szemcsézet 40 60

8308 12200 min-1
∅ 125 mm 4,53 4,53 10

8308

No.

Alumínium Acél Kemény-
fém

INOX Öntvény
Műanyag
GFK
Fa

Kő Lakk

Kivitel: Cirkonkorund-lamellákkal (Z) Agresszív
kivitel, műgyanta kötéssel nagy szilárdsággal
összekötve az üvegszövet-tányérral. Ezáltal 
nagy forgácsolási teljesítmény és a kimagaslóan
hosszú élettartam. Vas-, kén- és klórtartalmú
töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.
Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Speciális termék acél és
hegesztési varratok megmunkálásához, továbbá
leélezéshez és sorjátlanításhoz. A cirkonkorund,
mint nagy teljesítményű csiszolóanyag,
optimális   hatást biztosít  nagy teljesítményű
sarokcsiszolókon.

∅ 125 mm, domború

POLIFAN® lamellás csiszolótárcsa, cirkonkorund CURVE

(848)
5,20 5,20

No. 0036 0050 Csom egység
Szemcsézet 36 50

8314 13300 min-1
∅ 115 mm 999,00 999,00 10

8315 13300 min-1
∅ 125 mm 999,00 999,00

8314/8315

No.

Alumínium Acél Kemény-
fém

INOX Öntvény
Műanyag
GFK
Fa

Kő Lakk

7,35 7,35

7,60 7,60 10

Kivitel: Cirkonkorund-lamellákkal (Z), konstans
agresszív kivitel, műgyanta kötéssel nagy
szilárdsággal összekötve az üvegszövet-tányérral. 
Ezáltal biztosított a lehető legnagyobb lehordási
teljesítmény rendkívül hosszú élettartam mellett.
Vas-, kén- és klórtartalmú töltőanyagok 
hozzáadása nélkül készült.
Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Speciális termék acél
megmunkálásához. A 36 szemcsenagyság
optimálisan alkalmas acél, pl. hegesztési varratok
durva megmunkálására. Az 50 szemcseméret
optimálisan alkalmas élek megmunkálására, pl.
leélezésre, sorjátlanításra. A cirkonkorund, mint
nagy teljesítményű csiszolóanyag, optimális hatást
biztosít nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

POLIFAN® lamellás csiszolótárcsa, cirkonkorund STRONG

(848)

∅ 115 mm, domború8314
∅ 125 mm, domború8315

No. 0040 0041 Csom egység
Szemcsézet 40 40

8317 13300 min-1
∅ 115 mm 999,00 999,00 1

8318 13300 min-1
∅ 125 mm 999,00 999,00 10

Sarokvarrat-szélességhez mm 5 8

8317/8318

No.

Alumínium Acél Kemény-
fém

INOX Öntvény
Műanyag
GFK
Fa

Kő Lakk

6,55 6,90 10

6,65 6,95

Kivitel: Cirkonkorund-lamellákkal (Z), agresszív
kivitel, műgyanta kötéssel nagy szilárdsággal
összekötve az üvegszövet-tányérral. Ezáltal
biztosított a lehető legnagyobb lehordási 
teljesítmény rendkívül hosszú élettartam 
mellett. Vas-, kén- és klórtartalmú
töltőanyagok hozzáadása nél kül készült.
Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Ideális acél és nemesacél 
megmunkálásához. Speciális radiális 
szerkezete miatt a lamellás csiszolótárcsa
alkalmas sarokvarratok megmunkálására, 
valamint leélezésre és sorjátlanításra.

POLIFAN® lamellás csiszolótárcsa, cirkonkorund CURVE

(848)

∅ 115 mm, radiális8317
∅ 125 mm, radiális8318


