
www.retech.com

S
z

e
rs

z
á

m
o

k
 é

s
 t

a
rt

o
z

é
k

o
k

Csiszolókorongok közepes vagy nagy  
teljesítményű sarokcsiszolókhoz.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Grinding Wheels 115 mm GW115 1 db Ø 115 mm 1 72007

Grinding Wheels 125 mm GW125 1 db Ø 125 mm 1 72008

Grinding Wheels 150 mm GW150 1 db Ø 150 mm 1 72006

Grinding Wheels 230 mm GW230 1 db Ø 230 mm 1 72005

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nagy ellenálló képesség • Nagy sebességű csiszolás
• Meghatározott alakú, nagy keménységű 

szemek keveréke
• Kényelmes csiszolás

• Hosszú élettartam • Kiváló az éles szélekhez és sorjázáshoz

Alkalmazás:

GRINDING WHEELS csiszolókorongok közepes vagy nagy teljesítményű sarokcsiszolókhoz, kivá-
ló csiszolási teljesítményt nyújtanak. Nagy teherbírásúak, kiváló csiszolási tulajdonságokkal rendel-
keznek, nagy stabilitással, pl. csövek csiszolásakor. GRINDING WHEELS kiváló tulajdonságokkal 
rendelkeznek a közönséges vas és acélanyagok sorjázáshoz, garantálva a maximális minőséget és 
élettartamot. Különösen alkalmasak az acélból vagy vasból készült merevítő szerkezetek és profille-
mezek csiszolására. Általánosan a felületi csiszoláshoz, rozsda és sorja eltávolításához, hegesztések, 
ill. öntödei műveletek utáni sarkok és sorja csiszoláshoz használhatók. Kiváló csiszolási teljesítmény 
és hosszú élettartam az acélnál való használatakor.

A következő anyagokhoz ajánlott:  acél, szerszámacél, nagyobb szilárdságú acél, lágyacél 
és öntöttvas.

Grinding Wheels
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más keres-
kedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Műszaki adatok:

GW115 GW125 GW150 GW230
A korong külső átmérője 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm
A szereléshez szolgáló lyuk átmérője 22,2 mm
Az aktív csiszolófelület szélessége 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Anyaga Anyagkeverék (korund + szálerősített műgyanta)
Max. munkasebesség 80 m/s
Max. megengedett fordulatszám 13.200 ot/min 12.200 ot/min 10.200 ot/min 6.600 ot/min

Tárolás:

Száraz helyen, az eredeti csomagolásban.


