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Vágó és csiszolástechnika
A fém vágótárcsa külsőre szabályos forgástest,
azonban szabálytalan geometriájú sokélű
szerszám, amely nagy sebességű karcolással vág.
Nincs összefüggő forgácsoló éle, az egyes
csiszolószemcsék geometriai alakja szabálytalan és a vágótárcsa felületén szabálytalanul
helyezkednek el.
A vágótárcsa műgyanta, textil, csiszolóanyag különféle kombinációjából tevődik össze. A
csiszolószemcsék igen nagy keménysége és hőállósága következtében lehetővé teszik a
nagyon kemény anyagok (edzett acélok, keményfémek, kemény öntöttvasak) vágását is.
A fémekhez illetve szögcsiszolóval szintén gyakran vágott kerámia, kőlapokhoz más-más
vágótárcsát kell választani. Ezek a tárcsák már külsőre is különböznek egymástól.
A tárcsákon színjelölés tájékoztat a felhasználási módról.
 Kék szín jelöli a fémvágásra való tárcsát.
 Zöld szín jelöli kő, tégla, cserép, csempe stb. vágására alkalmas szerszámot.
Egy vágás-, és csiszolástechnikai eszközöket forgalmazó cég az alábbiak szerint nyilatkozott
az új típusú vágótárcsák megjelenéséről:
„Néhány éve még az 1mm-es korong volt az újdonság. Akkoriban azt mondták a
"hozzáértők": túl vékony, nem lesz belőle semmi. Az élet másképpen igazította. Manapság a
115x1mm-es vágókorong hétköznapi lett, és megjelentek a még vékonyabbak.
Elsőként 0,9 és 0,8mm-es "vastag" tesztpéldányokat kaptunk kézhez. Gyorsan lemérve
kiderült, ezek 1mm felett vannak. Sokan nem tudják, de ez teljesen legális (a tűrés miatt) és
ráadásul biztonságos is. Ahogyan a szemcséknél, úgy a vágókorongoknál is van tűrés.
Rendszerint minden gyártó a felső határ közelébe állítja be a méretet. Kisvártatva már
0,75mm-es vágókorong is elérhető lett. Nem is a méret, inkább az új tulajdonság a fontos.
Ezekkel a vékony vágókorongokkal lehet kanyarban vágni, ívet követni.
A KLINGSPOR minőségi termékek a legmodernebb technológiával készülnek, a felöleti
minőség, élettartam és forgácsolási képesség tekintetében a legmesszemenőbb igényeket is
kielégítik.
 A folyamatos újításokkal és a legkülönbözőbb alkalmazási területekre szánt speciális
termékek kifejlesztésével a KLINGSPOR széles termékválasztékot biztosít a
Kronenflex tisztító- és vágókorongokból.
 A könnyebb és gyorsabb azonosítás érdekében a Kronenflex vágó- és
csiszolókorongok három minőségi osztályban hat színkóddal rendelkeznek.
 EXTRA: Általános alkalmazásra,
ideális költség és teljesítmény
viszony
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 SUPRA: Professzionális termék
hosszú élettartammal és nagy
vágási sebességgel.



SPECIAL: Nagyteljesítményű korong
speciális felhasználásokra a ipar és
a kézműipar területén

A KLINGSPOR által forgalmazott termékek az alábbiak:

Tekercsek

Csiszolómop

Csiszolószalagok

Fibertárcsák

Lamellás csiszolótányérok Vágó és csiszoló korongok

Csíkok/ívek

Gyémánt korongok

A KLINGSPOR 10.000 tételes választékából a nálunk gyakran keresett termékeket polcról
szállítjuk, A különleges tételeket a német gyártótól, heti alkalommal rendeljük be.
Vevőink részére ez a gyakorlatban a következő szállítási ütemezést jelenti:
A gyakran keresett, raktári tételek, 11,30-ig leadott rendelés esetén másnap átvehetőek a
címzettnél.



A különleges, nem raktári tételek a rendeléstől számított 3-4 munkanap múlva
érkeznek a címzetthez.
Munkaszüneti napok ezt a rendet módosíthatják.

A KLINGSPOR minőségi termékeken kívül forgalmazunk még további minőségi vágó és
csiszolástechnikai termékkel. Ilyenek például a TYROLIT, GRÁNIT és a KARBOSAN korongok.
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