Szerszámok és tartozékok

CeraMax
Kerámia lamellás csiszolótárcsa.

Tulajdonságok:

Előnyök:

•A
lamellák
felülete
kerámia
csiszolóanyagból
• Nagy csiszolási teljesítmény
• A lamellák magas száma
• Magas élettartam a széles lamelláknak
köszönhetően
• Ferde alakú tárcsa

• A csiszolást végző kisebb erőfeszítése
a csiszolásnál
• Alkalmas
a
kemény
acélok
legigényesebb csiszolásához
• A termék gyorsabb megmunkálása
• A csiszolás után éles él marad sorja
nélkül
• Sarok hegesztési varratok csiszolására
alkalmas
a
ferde
modulnak
köszönhetően

Alkalmazás:
CeraMax a kerámia csiszolóanyagot tartalmazó lamellás csiszolótárcsák minden iparágban használhatók a varratok csiszolásához, az öntvények és felületek tisztításához, a munkadarabok a durva
megmunkálásuk utáni tisztításához, a felületek bevonás előtti előkészítéséhez, a rozsda eltávolítására, leélezéshez, síkcsiszoláshoz, stb.
Alkalmasak a vas, a rozsdamentes acél, az alumínium csiszolására és a régi bevonatok, tömítőanyagok és festékek eltávolítására.
A CeraMax az alkalmazott kerámiai csiszolóanyagnak köszönhetően nagy csiszolási teljesítménnyel
bír, s ezzel a csiszolásra fordított időt lerövidíthetjük, emellett nem égetik át a csiszolt felületet és minimálisra csökkentik a csiszolás utáni sorját. A tárcsa ferde alakja megkönnyíti a felületek szög alatt
végzett csiszolását a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Csiszolásnál mindig használjon védőszemüveget, fülvédőt, kesztyűt és porvédő maszkot!

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!
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Műszaki adatok:
A tárcsa külső átmérője
A rögzítő furat átmérője
Szemcseelosztás
Maximális fordulatszám
Maximális kerületi sebesség
Csiszolóanyag
A tartólemez anyaga
A tartólemez alakja
Dőlésszög

125 mm
22,23 mm
60 / 80 / 120
12.200 ford./perc
80 m/mp
Kerámia
Nyolcrétegű üvegszál
Ferde T29
9°

Ezt a terméket a ČSN EN 13743 szabvány – Csiszolóvásznak biztonsági követelményei - szerint
gyártják.

Tárolás:
Száraz helyen, az eredeti csomagolásban.

Rendelési kódok:
Megnevezés

Raktári kód

Csomagolás

Térfogat / mérete

Rendelési sz.

CeraMax 60

CE6

1 db

Ø 125 mm

1 73000

CeraMax 80

CE8

1 db

Ø 125 mm

1 73001

CeraMax 120

CE12

1 db

Ø 125 mm

1 73002

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 felelősséget 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 kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.
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