Tisztító és zsírtalanító termékek

CUTTING WHEELS
Multifunkcionális vágókorongok „ALL-IN-ONE“.

Tulajdonságok:

Előnyök:

• ALL-IN-ONE típusú korong

• egy eszköz vas, rozsdamentes acél,
alumínium, PVC, műanyag és néhány
építőanyag vágására
• Gyors vágás optimális szorítóerő
alkalmazásával, nagyobb hőleadás

• Célszerűen formázott nagy
keménységű szemek keveréke

Alkalmazás:
CUTTING WHEELS 115/ 125/ 150/ 230 mm multifunkcionális vágókorongok 1 mm (CW150 1,6 mm/ CW230 1,9 mm)
vastagságú aktív vágási felülettel. Minden iparágban használható vas, rozsdamentes acél, alumínium, PVC, műanyag
és néhány építőanyag vágására. Az ALL-IN-ONE típusú korong általános vágási időt (nem kell mindig korongot cserélni
a vágott anyag függvényében) és beruházási költségeket (nem kell több leltári tétel alatt többféle korongot tartani a raktárban) takarít meg.

Rendelési kódok:
Megnevezés

Raktári kód

Csomagolás

Térfogat / mérete

Rendelési sz.

Cutting Wheels 115 mm

CW115

1 db

Ø 115 mm

1 71007

Cutting Wheels 125 mm

CW125

1 db

Ø 125 mm

1 71008

Cutting Wheels 150 mm

CW150

1 db

Ø 150 mm

1 71006

Cutting Wheels 230 mm

CW230

1 db

Ø 230 mm

1 71005

www.retech.com

Külső átmérő

CW115
115 mm

CW125
125 mm

1 mm

1 mm

1,6 mm

1,9 mm

Keverék (korund + üvegszál + bakelit)

Anyag

80 m/s

Max. Munkasebesség
Max. megengedett fordulatszám

CW230
230 mm

22,2 mm

Furat átmérő
Aktív vágási felület vastagsága

CW150
150 mm

13.200 ot/min

12.200 ot/min

10.200 ot/min

6.600 ot/min

Tárolás:
Száraz helyen az eredeti csomagolásban.

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.

A cég címe:
RETECH HUNGÁRIA Kft., Á
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Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Tisztító és zsírtalanító termékek

Műszaki adatok:

