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Elérhető csiszoló anyagok 

 

TURN-ON (belső fém menet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumatikus sarokcsiszoló  LPB 12 

250 W 
 12 000 
fordulat 

Nem biztos benne, hogy mit 

tud befogni a csiszolóba ? 

Vessen egy pillantást 

kinálatunkra. 

SUN-fix – 2 rögzítő rendszer 

   Turn-on (belső fém menet) 

  Roll-on (külső műanyag menet) 

 

Sun-fix SB – VA/ST csisz.korongok 

  univerzális felhasználás  

  nagy teljesítmény 

 acél, rozsdamentes anyag 

 titán és öntötvas

Sun-fix SB – VA csiszkorongok 

     „NORZON“ szemcsék 

  aktiv csiszoló réteg 

  csiszolás hűtéshatással  

  nagy anyageltávolítás 

  rozsdamentes anyagokra 

 

Sun-fix SB – AL csisz.korongok 

  nagy teljesítmény 

 a felső réteg kifejezetten 

alumíniumhoz lett kifejlesztve   

 

Sun-fix SB – SiC csisz.korongok 

  nagyon éles szemcse 

 alkalmas kőre, titánra, üvegre, 

sárgarézre  és más 

szinesfémekre 

Sun-fix FVVS korongok – préselt Scotch-Brite 

  termikus elszinezés eltávolítására 

  felületi simításra és sorjázásra  

  finom sorjázásra, csiszolásra, és polírozásra  

 

Ø  50 és 75 mm hordozók és 

csisz.anyagok 

A Ø 75 mm átmérőt csak könnyű 
befejező műveletekre! 
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ROLL-ON (külső műanyag menet) 

  Sun-fix SB – VA/ST korongok 

  Sun-fix SB – VA korongok 

  Sun-fix SB – AL korongok 

  Sun-fix SB – SiC korongok 

  Sun-fix FVVS korongok 

  Sun-fix FVBS korongok 

 

 

Sun-fix FVBS korongok – Scotch-Brite 

  az oxidáció gyors és hatékony 

eltávolításához 

  felületek előkészítése festésre vagy 

polírozásra 

  alumíniumra, rozsdamentes anyagra, 

 acélra, műanyagra

Sun-fix FVOS korongok - Ø50 mm 

  szintetikus szálakból, ásványi 

anygokból, és gyantából áll 

 különösen alkalmas oxidációs, és 

 hegesztési tisztításhoz

Turn-on és Roll-on hordozók 

  Ø 6 mm levehető szárral 

 1/4" belső menet   

 

Lásd a Turn-on, de 

műanyag menettel  

 

BSVB préselt gyapot 

korongok 

 hosszú élettartam 

alumínium, 

rozsdamentes anyag, és 

 titán csisszolásakor

FSB korongok polírozására pasztával  

  optimális kisebb felületek 

polírozására 

 rozsdamentes anyagra, acélra, 

 titánra és alumíniumra 

SUN-Press  Roll-on rendszer 

  több réteg nylonszálas 

kötőanyagból és csiszoló 

anyagból készült csiszoló 

nem szőtt szövet 

préselésével készült 

z nylonových vláken, pojiva 

 


