ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ A
LEŠTĚNÍ JEDNÍM
JEDINÝM KOTOUČEM !

>>>
Nový FLEXOVIT All in 1 řeže všechny
tvary oceli a nerezové oceli rychle,
snadno a hladce.

Při broušení pod malým přítlakem s
kotoučem FLEXOVIT All in 1 snadno
dosáhnete neuvěřitelně čistého a
hladkého povrchu. Maximální
bezpečnost práce je zaručena
unikátní třívrstvou strukturou výztuh.

Obsažené jemné brusné zrno je zárukou
dosažení vysoké kvality leštěného
povrchu. Leštěte pod úhlem 15°.

>

Flexovit All in 1
Aplikace
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Kód výrobku Čarový kód

Rozměr

Specifikace

M/S

66252830579

8711479428043

115x2,2x22,23

A46S-BF

80

25

66252830580

8711479428067

125x2,2x22,23

A46S-BF

80

25

Flexovit All in 1!
Řezání, broušení pod malým přítla-

FLEXOVIT All in 1 má výborné

kem a leštění! Vše jedním jediným

termické vlastnosti a velmi nízkou

kotoučem! Nemožné? Již ne více!

hladinu vibrací. Již dále nepotřebujete

Nový kotouč FLEXOVIT All I 1 Vám to

neustále měnit kotouče na 1 brusce.

umožní! Unikátní třívrstvá struktura

Struktura a fyzikální vlastnosti

výztuh v kombinaci s výběrovým

použitého brusného zrna zaručují jak

brusným zrnem, to je to, co dělá

vysokou agresivitu při řezu, tak i

tento kotouč výjimečným.

výborné termické vlastnosti při
broušení a leštění.

Výhody kotouče FLEXOVIT All in 1:

• řezání, broušení a leštění jedním jediným kotoučem
• úspora času eliminací potřeby měnit kotouče na brusce
• jemné brusné zrno zaručuje dosažení hladkého a čistého povrchu
• extrémně vysoká životnost kotouče
• nízká hladina vibrací
• neobsahuje železo, síru a chlór
• neuvěřitelně čistý a hladký vybroušený povrch
• chladný řez zaručený použitím speciálního pojiva
• a v neposlední řadě – standardně zaručená vysoká kvalita

>>>

výrobků značky FLEXOVIT !

•

• Maximální bezpečnost práce je
zaručena unikátní třívrstvou strukturou
výztuh.

>>>
Oblasti použití

Maximální otáčky a obvodová rychlost

Maximální obvodová rychlost = 80 m/s

Rozměry: průměr x tloušťka x upínací otvor

Bezpečnostní piktogramy

Objednací číslo: uveďte v objednávce

Aplikační
piktogramy
Ocel

Nerezová ocel
(Inox)

Bezpečnostní
piktogramy
Používejte
chrániče uší

Používejte
ochranné
brýle

Používejte
respirátor

Používejte
ochranné
rukavice

Pozorně
přečtěte
pracovní
instrukce

Neobsahuje Nepoužívejte
poškozený
železo, síru
kotouč
a chlór

Neváhejte a vyzkoušejte nový All in 1 !
Vzorky si vyžádejte u svého dodavatele brousících
nástrojů FLEXOVIT.

Tel.: +420 267 132 256
Fax: +420 267 132 021

www.fepa-abrasives.org

Bezpečnost práce a ochrana zdraví uživatelů brousicích nástrojů je prioritou společnosti SAINT-GOBAIN Abrasives. Všechny
brousicí nástroje FLEXOVIT jsou vyvíjeny,vyráběny a testovány v souladu se standardy Evropské Unie. Saint-Gobain Abrasives má
certifikován systém ízení jakosti dle ISO 9001.

e-mail: info@sgabrasives.cz
www.sgabrasives.cz
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