
BLAZE ÖNNEK FEJLESZTVE
A NAGYOBB TERMELÉKENYSÉGHEZ
Multi-Air Blaze A995

ALKALMAZÁSOK
ALAPOZOTT ÉS FESTETT FÉMEK CSISZOLÁSA ÉS 
ELŐKÉSZÍTÉSE | MŰANYAGOK, ÜVEGSZÁLAS MŰANYAGOK, 
KOMPOZITOK, KAROSSZÉRIA TÖLTŐANYAGOK ÉS KÖNNYŰ 
HEGESZTÉSI VARRATOK SZÁRAZ CSISZOLÁSA

https://corvinustoolskft.hu/termekek/multi-air-a-995-blaze-tepozaras-csiszolopapir-c101033.html


ELTÖMŐDÉSGÁTLÓ BEVONAT.
A Norton No-Fil® vízbázisú sztearát bevonat biztosítja, 
hogy a felhasználó fáradtsága, utómunka és a korong 
cserék miatti végtelen fogyasztása nélkül kapja meg a 
kívánt kiváló felületet.

Valódi befejező innováció 
Norton Multi-Air Blaze A995 
A kompromisszumok nélküli termelékenységre és optimális 
porelszívásra tervezett új Multi-Air Blaze A995 készen áll a 
legjobb eredmények elérésére a legigényesebb munkák során is.

MULTI-AIR 
BLAZE A995 

150 mm

SZEMCSE CIKKSZÁM SZEMCSE CIKKSZÁM
P40 78072756399 P180 78072756405
P60 78072756400 P220 78072756406
P80 78072756402 P320 78072756407
P120 78072756403 P400 78072756408
P150 78072756404

Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/

https://corvinustoolskft.hu/

A MUNKANAP VÉGÉN 

MIÉRT JÓ NEKED?
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Csökkentse a költségeket a kevesebb csiszolási 
idő és a nagyobb anyageltávolítás révén, az 
ultraprémium kerámia alumínium-oxid szemcsék 
és a nagy teherbírású alátét kialakítása révén.

Kompromisszumok nélküli termelékenység az 
optimális porelszívással a kevesebb tárcsacsere 
és a tisztább munkakörnyezet érdekében.

Hosszabb élettartam, egyenletes felületi minőség 
és páratlan teljesítmény révén több profitot 
termelhet a végeredményben.33

MAXIMÁLIS PORELSZÍVÁS
Az egyedülálló Norton Multi-Air® furatkonfiguráció 
egyenletes vágást biztosít a termék teljes élettartama 
alatt, valamint maximális porelszívást a tisztább 
munkakörnyezet és a kisebb szennyeződés lehetősége 
érdekében a műhelyben.

Az ultra-prémium kerámia alumínium-oxid szemcsék rendkívül 
éles élekkel növelik a teljesítményt, és több mint 30%-kal több 
anyagot távolítanak lényegesen kevesebb porral.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK 
FOLYAMATOSAN ÉLESEBB ÉLEK

A kerámia szemcseforma 
jelenlegi generációja tömbös, 
lekerekített élekkel, és kevésbé 
agresszívan vág, nagyobb 
súrlódás mellett.

Az új Norton BLAZE kerámia 
szemcsés forma élesebb, élesebb 
vágóélekkel, amelyek agresszívabb, 
de hűvösebb vágást eredményeznek..

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG
A vadonatúj, exkluzív hátlap kialakítása rendkívüli szilárdságot és szakadásállóságot
biztosít, amely jóval meghaladja a piacon kapható rugalmas papírokat. Ez a 
rendkívül szívós, poliészterrel megerősített tépőzáras papír hátlap kivételes 
éltapadást jelent még a legigényesebb autóipari csiszolási alkalmazásoknál is. A 
szakadás gyakorlatilag nem létezik, az eredmény pedig a kiemelkedő tartósság. 

A FEPA-
szabványnak 
megfelelő P-

szemcsék 
biztonságot 

és kiváló 
kivitelezést 

biztosítanak.

NORTON TIPP
A legjobb teljesítmény érdekében használjon A995 tárcsákat Multi-Air alátéttel, 
HARD változatban a durva szemcsékhez.

NORTON MULTI-AIR BLAZE A995 CSISZOLÓKORONGOK

MULTI-AIR 
BACK-UP PAD 

150 mm

LEÍRÁS SŰRŰSÉG CIKKSZÁM
Univerzális rögzítés MEDIUM 63642585872
Rögzítő csavar MEDIUM 63642582245
Univerzális rögzítés HARD 7660719198

https://www.youtube.com/watch?v=G0YJTpGtLwg&t
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