
EXTREME CG

Az i-HD ™ technológiával a Clipper Extreme Cup Grinders 

biztosítja a végső felületi csiszolási teljesítményt.

• i-HD TM szegmensek biztosítják a legjobb felületet, magas
anyageltávolítási arány és leghosszabb élettartam az egyes
szegmensek egyenletes sűrűségének köszönhetően

• Az egyedülálló nagy szegmens kialakítás gyorsabbá teszi a
munkát nagy felületek csiszolásakor

• Az alacsony rezgések nagyobb kényelmet nyújtanak
használat közben

• A nagy szellőzőnyílások jobb hűtést és kevesebb hőtermelést
jelentenek

• A lapos 125 mm-es csiszoló tárcsák minden
vákuumcsiszolóhoz használhatók

• Építőanyagokhoz, betonhoz, természetes kőhöz és
csiszolóanyagokhoz

• Burkolóknak, általános építőknek, betonpadlós
vállalkozóknak, uszodaszerelőknek

 Magasság

Ø CSÉSZE FURAT SZEGMENS
GÉPEK (mm) Magasság (mm) (mm) H / W (mm) Cikkszám.

100

125

180

125 LAKÁS

19.

24.

29.

19.

22.23

22.23

22.23

22.23

4.5

4.5

4.5

4.5

70184694991

70184694993

70184694994

70184694992

Bemutató tábla

PRO CG

• Magas anyageltávolítási arány

• Alacsony vibráció a jobb kényelem érdekében

használat közben

• i-HD TM gyártástechnika biztosítja a hosszú

élettartamot és a jó színvonalú befejezést

• Közepes kemény beton és építőanyagok,
vasbeton, természetes kő felületkezeléséhez
és csiszolásához

 Magasság

Ø CSÉSZE FURAT SZEGMENS
GÉPEK (mm) Magasság (mm) (mm) H / W (mm) Cikkszám.

100

125

180

19.

24.

29.

22.23

22.23

22.23

4.5

4.5

4.5

70184694988

70184694989

70184694990

CLASSIC CG

• A lapos oldalak elkerülhetik a falak károsodását o 

süllyesztés közben

Kupa magassága

• Gazdaságos megoldás

• Kemény építőanyagok (beton, vasbeton,

természetes kő) felszínére és csiszolására

• A kisebb szegmensek kiváló teljesítményt

nyújtanak kemény anyagoknál

FURAT SZEGmens
GÉPEK (mm) Magasság (mm) (mm) H / W (mm) Cikkszám.

100

125

180

19.

24.

29.

22.23

22.23

22.23

4.5

4.5

4.5

70184694995

70184694996

70184601079

Ø Csésze



EXTREME CG COMFORT
ALACSONY

Az EXTREME CG Comfort kifejezetten a vibrációs szint 

csökkentésére és a kezelő kényelmének javítására lett kifejlesztve.

• Alacsonyabb rezgésszint

• Kényelmesen használható

• Új szegmensforma az optimális eredmény érdekében

• i-HD TM technológia a magas anyageltávolításhoz és

a hosszú élettartamhoz

A kéz-kar rezgések ingerelnek -
az erek és az idegek fájdalmas és 
fogyatékossággal járó rendellenességei, 
ami a Vibration White Finger nevű 
betegséghez vezethetnek. Olyan terméket 
fejlesztettünk ki, amely minimalizálja a 
rezgést és optimalizálja az Ön kényelmét.

Ø CSÉSZE FURAT SZEGMENS
GÉPEK (mm) Magasság (mm) (mm) H / W (mm) Cikkszám.

100

125

180

20

25

30

22.23

22.23

22.23

4.5

4.5

4.5

70184607656

70184602648

70184607657

Kupa magassága

Leghatékonyabban használható
a NORTON CLIPPER- 
CG125-ös géppel

PRO CG-PCD COMFORT

• A PCD kerekek használata után használjon

beton tárcsát a nagyszerű felület érdekében

Magasság

• Polikristályos gyémánt (PCD) tárcsa, amelyet

ragasztó, epoxigyanta és festék gyors eltávolítására

terveztek

• A beágyazott rezgéscsillapító rendszer kényelmet

nyújt használat közben

FURAT PCD

GÉPEK (mm) Magasság (mm) (mm) ELEMEK Cikkszám.

125 18. 22.23 12db 70184645886

CLASSIC CG-PCD

• A PCD kerekek használata után használjon

beton tárcsát a nagyszerű felület érdekében

Magasság

• Költséghatékony polikristályos gyémánt

(PCD) tárcsa
• Ragasztó, epoxigyanta és festék gyors

eltávolítására tervezték

FURAT PCD

GÉPEK (mm) Magasság (mm) (mm) ELEMEK Cikkszám.

125 19. 22.23 12db 70184693445

Ø

Ø

CSÉSZE

CSÉSZE



HABARCS ELTÁVOLÍTÓ ÉS CSISZOLÓ 
SAROKCSISZOLÓHOZ

EXTREME CUT'N'GRIND

• Többcélú szerszám építőanyagok
vágásához és csiszolásához

• Az i-HD ™ technológia hosszabb
élettartamot, gyorsabb vágást és egyedi
dizájnt kínál

• Ugyanolyan alkalmazásokhoz használható, mint a
gyémánt pengék és a gyémánt betoncsiszolók

• Alumínium karimával van felszerelve az M14
csatlakozóban a fal melletti vágáshoz és a
csiszoláshoz

SZEGMENSØ

GÉPEK (mm) FURAT H / W (mm) Cikkszám.

125 M14 25 / 3.9 70184602036

Egy tárcsa két alkalmazáshoz: 
Vágás és csiszolás

PRO CUT'N'GRIND

• Szinterezett turbó forma az anyag gyors
eltávolításához a vágás és csiszolás jó minőségéhez

• Alumínium karimával van felszerelve az M14
csatlakozóban a fal melletti vágáshoz és a
csiszoláshoz

Ø

• Ugyanolyan alkalmazásokhoz használható, mint
a gyémánt tárcsák és a gyémánt betoncsiszolók

• Betonon, mosott betonon, tömbökön,
gömbgrafitos vason és természetes köveken való
felhasználásra

SZEGMENS
GÉPEK (mm) FURAT H / W (mm) Cikkszám.

100

125

M14

M14

25 / 3.9

25 / 3.9

70184641171

70184641172

Garanciát igényelhet és technikai támogatást kaphat a helyi forgalmazótól, 
ahol gépek, pótalkatrészek és fogyóeszközök is rendelhetők:

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/




