
A 110 cm-t meghaladó termékekre járulékos  
szállítási költségek merülhetnek fel.

A ◊ jellel megjelölt termékek nincsenek raktáron,  
beszerzésük rövid határidővel történik.
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Kivitel: Rozsdamentes nemesacélból, csúszásmentes gumi szorítópofákkal.  
A középső felfekvő pofa következtében vékony kövek is befoghatók, anélkül, 
hogy eltörnének. 

Alkalmazás: 135–220 mm hosszúságú fenőkövek befogásához.

Méretek H x Sz x Ma  
mm 

8568 Gyártói 
kód€ 

290 x 65 x 30  19,95   …0005
(865)

Fenőkő tartó m

Kivitel: Tekercselt nylon rostflíz gyanta kötésű szilíciumkarbiddal.

INOX C
Alumínium C

Keménység/finomsági fok    Szemcseméret  
 ∅ x szélesség x furat

mm 
 Max. fordulatszám

min-1 
8016 8019 Gyártói 

kód€ € 
 6/finom 180– 220 152 x 25,4 x 25,4 6000  92,74   –    …0005
 9/finom 180– 220 152 x 25,4 x 25,4 6000  85,09   –    …0010
11/finom 180– 220 152 x 25,4 x 25,4 6000 –     129,46   …0010

   (812) (812)

Finiselő és sorjázó korong  

8016 0005 
   

Scotch-Brite™ FS-WL  
Nyitott szerkezet a rezgésnyom-mentes egyenletes felület 
érdekében.  
Markáns szálhúzott hatások eléréséhez és a enyhe húzott 
karcolások eltávolításához nemesacél profilokról, valamint majd 
minden más finiselő munkához.

8016 0010 
   

Scotch-Brite™ DB-WL  
Erős szerkezet biztosítja az élek nagy szilárdságát, a vágási 
teljesítményt és a tartósságot.  
Univerzálisan alkalmazható sorjázási munkákhoz.  
A bonyolult kontúrral rendelkező munkadarabok is egyszerűen 
megmunkálhatók.

8019   
   

Scotch-Brite™ XP-WL  
Nagyon erős szerkezet biztosítja az élek nagyfokú szilárdságát,  
a vágási teljesítményt és a tartósságot.  
Univerzálisan alkalmazható sorjázási munkákhoz.  
A bonyolult kontúrral rendelkező munkadarabok is egyszerűen 
megmunkálhatók.

8019  

8016 0005  

8016 0010  

Kivitel: Stabil filc anyagból fém szárral. 

Alkalmazás: Előcsiszolt alkatrészek megmunkálásához. Felületek,  
üreges testek és profilozott munkadarabok polírozásához. 

Megjegyzés: Ajánlott kerületi sebesség 5–10 m/s.

Acél C
INOX C
Keményfém C
Alumínium C
Nemvas fém, lágy C
Nemvas fém, kemény C
Fém, nagy melegszilárdságú C

Típus  ZYA ZYA SPK WRC TRE KEL KEL KEL
∅   mm 10 20 15 20 10 20 25 30
Szélesség   mm 15 25 20 25 14 25 30 35
Szárhossz   mm 40 40 40 40 40 40 40 40

8602   €  2,71   5,05   3,61   4,65   2,96   5,20   6,50   7,90   (868)

Gyártói kód …0010 …0020 …0030 …0040 …0050 …0060 …0070 …0080

Filccsap – 6 mm szár-  

ZYA 
  

ZYA 
  

SPK 
  

WRC 
  

TRE 
  

KEL 
  

KEL 
  

KEL 
  

  Polírozó szerszámokkal kapcsolatos ismeretek  

A filc csapokat és filc korongokat elsősorban magasfényű polírozáshoz 
használják. Keménységük miatt pontosan megtartják geometriai alakjukat. 
Szabadon profilírozhatók és így komplikált geometriájú szerszámokhoz is 
használhatók. 

A rongykorongokat elsősorban elő- és magasfényű polírozáshoz használják. 
Amennyiben nagyon sima felületet szeretnénk elérni, több vagy akár az összes 
kivitelt kell egymás után használni. Illeszkedés a kontúrokhoz a nagyfokú 
rugalmasság miatt. 

Megjegyzés: Ajánljuk az Gyártói kód 8611 és 8811 csiszoló és polírozó 
paszták vagy az Gyártói kód 8608 becsiszoló massza használatát az optimális 
polírozási eredmény érdekében. A polírozó paszta váltásakor új polírozó 
szerszámot használjon.
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