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FÓKUSZBAN A MUNKAVÉGZÉS

Az egyszerű felújításoktól kezdve az új építkezésekig a 
Norton Clipper számos vágókorongot és gépet kínál 
minden professzionális vágási,fűrészelési és fúrási 
alkalmazáshoz.
Amikor falazásról vagy burkolásról van szó, legyen az 
funkcionális vagy dekoratív, a belső térben vagy a házon kívül, a 
Norton Clipperre, mint szakértőre számíthat a minőség 
tekintetében olyan termékekkel, amelyek kiemelkedő 
eredményeket biztosítanak. 



Ezek a gépek gránit és márvány vágására is
alkalmasak.

Vágógép vásárlása előtt vegye figyelembe igényeit és
céljait. Például egy gyakran használt gépnek
teljesítményt és tartósságot kell kínálnia a műszaki
teljesítményén és a használhatóságán kívül.

AZ IDEÁLIS GÉP 
KIVÁLASZTÁSA
A Norton Clipper a csiszolóanyagok tervezésére és gyártására 
specializálódott, és magas színvonalú gépek széles választékát 
kínálja speciális alkalmazásokhoz.

A csempevágó gépeinket úgy terveztük,hogy minden igényt 
kielégítsenek, függetlenül a vágandó lapok méretétől.

A vizesvágó gépekkel kemény anyagok, természetes kő és 
járólapok, burkolólapok vághatók, ahol a vágási mélység nagyobb.

 MINŐSÉGI, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GÉP 
Számos előny:

HASZNÁLHATÓSÁG - Ha Norton Clipper 
vágókoronggalhasználja, akkor a legpontosabb, 
tiszta vágást kapja roncsolás nélkül.

TELJESÍTMÉNY - Termékeink kiváló 
teljesítményt és hosszú élettartamot kínálnak a 
befektetés megtérülésének maximalizálása 
érdekében

KIVITEL- A Norton Clipper csempevágókat és a 
vizesvágókatúgy tervezték, hogy kényelmesek, 
könnyen kezelhetők, szállíthatók és tárolhatók 
legyenek.

KÉNYELEM - A könnyű használat, a kényelem 
és a megbízhatóság elengedhetetlen e gépek 
mindennapi használatakor.

AZ IDEÁLIS GÉP
KIVÁLASZTÁSA
A megfelelő eszköz megvásárlása elengedhetetlen
a hatékonyság maximalizálása érdekében.

Számíthat a Norton Clipperre a tartósságban és a
nagy teljesítményben minden vágó, köszörű és
csiszoló terméknél.

Az anyag keménysége kulcsfontosságú tényező a
megfelelő vágóeszköz választásnál A gyémánt
vágókorongok tökéletesek kerámia és porcelán 
csempékhez, üvegszálas anyagokhoz, gránithoz és 
természetes kőhöz.
A csempe vagy természetes kő fúrása terén a 
Norton Clipper különféle átmérőjű fúrószárak széles 
választékát kínálja M14csatlakozóval a kézi 
elektromos szerszámokra történő gyors és egyszerű 
felszereléshez.



VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ GÉPET

CSEMPEVÁGÓK, VIZESVÁGÓK

CSEMPEVÁGÓK

TT 200 EM TR 202 TR 252

Kisebb csempevágási 
munkákhoz.

Ideális konyhába vagy 
fürdőszobába

fali csempékhez.

Közepes méretű csempe 
vágásához.

Ideális beltéri padlólapokhoz.

Vastag vagy nagy csempe 
vágásához 120 cm -ig.

Ideális nagy beltéri vagy
kültéri csempékhez.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Vágási mélység:
90º = 12 mm / 45º = 8 mm.
0 - 45º dönthető asztal,
tökéletes gérvágáshoz.

Vágási mélység:
90º =35 mm / 45º = 25 mm.
0 - 45º dönthető fej,vezetősín. 
Kényelmesen összecsukható 
lábak és szállító kerekek a 
könnyű mobilitás érdekében.

Vágási mélység:
90º =35 mm / 45º = 25 mm.
0 - 45º dönthető fej,vezetősín.
Nagy pontosságú vágás a
vágófej vezetősín. Szállító 
kerekek a könnyű mobilitás 
érdekében.

VIZESVÁGÓK
CM35 MINI CLIPPER CST 100/120 ALUMINIUM CST 120 UNO

Beltéri vagy kültéri használatra
kis és közepes méretű

építőanyagokhoz. Ideális
általános építőanyagokhoz,
téglákhoz és járólapokhoz.

Beltéri és kültéri használatra.
Ideális kemény természetes kő,
nagyméretű, vastag csempék és

járólapok vágásához.

Beltéri és kültéri használatra. 
Ideális kemény természetes kő 
vágásához és járólapokhoz.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Vágási mélység: 11 cm.
Vágási hossz: 34 cm.
Forgatható fej.
Porszívóval is
használható.

Vágási mélység: 11 cm.
Vágási hossz: 100/120 cm
Könnyű alumínium asztal.
Nagy pontosságú vágás a
vágófej vezetősínjével..
Dönthető és forgatható
vágófej. Nedves vágáshoz.

Vágási mélység: 11 cm.
Vágási hossz: 120 cm  
Dönthető és elforgatható 
vágófej. Robusztus kialakítás 
és megerősített krómozott 
vezető rudak.
Nedves vágáshoz

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tt200-em-csempevago-gep-3-db-125-os-gyemant-vagokorong-p108583.html?parent=102
https://www.youtube.com/watch?v=CJoSijQucVc&t=1s
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tr-202-csempevago-gep-p10798.html?parent=102
https://www.youtube.com/watch?v=EF_rWTONRJg&t=1s
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tr-252-csempevago-gep-p101416.html?parent=102
https://www.youtube.com/watch?v=36owDi2gEMw
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cm35-mini-clipper-vizesvago-gep-p101421.html?parent=10175
https://www.youtube.com/watch?v=JRMrJnhnq3M&t=1s
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cst-120-alu-vizesvago-gep-p1021.html?parent=10175
https://www.youtube.com/watch?v=t1L0XssQOjo&t=1s
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cst-120-uno-vizesvago-gep-p1019.html?parent=10175
https://www.youtube.com/watch?v=iG976vSeoXc


VÁLASSZA A MEGFELELŐ ESZKÖZÖKET

GYÉMÁNT TÁRCSÁK KERÁMIA ÉS PORCELÁN 
CSEMPÉK VÁGÁSÁHOZ

Sarokcsiszolókhoz, csempevágókhoz és vizesvágókhoz,

EXTREME CERAMIC TURBO PRO CERAMIC EXTREME CERAMIC SOFT

10 mm magas folyamatos 
peremű turbo tárcsa tökéletes 

választás a magashoz 
minőségű vágásokhoz.
Nagy igénybevételre.

Folytonos peremű sima
szinterezett tárcsa.

Kisebb vágási munkákhoz.

Folytonos peremű sima
szinterezett tárcsa.

Mázas kerámialapokhoz 
használható.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Tökéletes a legkeményebb 
burkolólapok vágásához.
Nedves és száraz vágás.
Hosszú élettartam.

Nedves és száraz vágás.
Megbízható és kiváló
ár -érték arány.

Nedves vágáshoz. 
Vizesvágókhoz is 
ajánlott..

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK GRÁNIT, MÁRVÁNY ÉS
TERMÉSZETES KŐ VÁGÁSÁHOZ ÉS CSISZOLÁSÁHOZ

Sarokcsiszolókhoz, kézi darabolókhoz és vizesvágókhoz

EXTREME GRANITE PRO GRANITE PRO MARMO SURF

Kifejezetten kemény anyagok, 
például gránit, márvány, 
kőtömbök és betontömbök 
vágására tervezték.
Nagy igénybevételre.

Gránit, márvány és 
természetes kő vágásához 
tervezték.
Félig intenzív használatra.

Gyémánt vágótárcsaként és 
csiszolóként egyaránt használható. 
Kiválóan alkalmas vágásra és 
természetes kő csiszolásához.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Nagyon magas vágási 
teljesítmény. Sima
vágás és alacsony rezgés 
használat közben.           
Hosszú élettartam.
Nedves és száraz vágás.

Kézi darabolókkal és 
vizesvágókkal
való használatra ajánlott.

Gyémánt tárcsa alumínium 
karimával és M14
csatlakozóval a gyors és 
egyszerű rögzítéshez. Kézi 
darabolókhoz kifejezetten 
ajánlott.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-extreme-ceramic-turbo-o-115-300-mm-c10293.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-extreme-ceramic-turbo-o-115-300-mm-c10293.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-ceramic-o-150-350-mm-c10297.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-ceramic-o-150-350-mm-c10297.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-extreme-ceramic-soft-o-200-400-mm-c10295.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-extreme-ceramic-soft-o-200-400-mm-c10295.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-extreme-granite-o-230-900-mm-c10301.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-extreme-granite-o-230-900-mm-c10301.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-granite-o-300-600-mm-c10304.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-granite-o-300-600-mm-c10304.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-marmo-surf-o-115-230-mm-c10306.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-marmo-surf-o-115-230-mm-c10306.html


GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK GRÁNIT, MÁRVÁNY ÉS 
TERMÉSZETES KŐ FÚRÁSÁHOZ

Kézi gépekkel való használatra

EXTREME VB DRY
FÚRÓKORONA 

KÉSZLET Központosító eszköz

Vákuumforrasztott gyémánt 
fúrókkemény kerámialapok és

természetes kövek száraz 
fúrásához.Nagy igénybevételre.

Komplett megoldás, amely 
tartalmazza az alapvető fúrókat 

és eszközöket  gyors lyukak 
készítéséhez aljzatokhoz és 

csövekhez.

Ez a tartozék beállítható a fúró 
méretéhez így nagyobb

átmérőjű lyukakat hozhat létre.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Méret: Ø 6 - Ø 132 mm.
A fúrók M14 csatlakozással 
rendelkeznek a gyors és 
egyszerű szereléshez kézi 
gépekhez.

Többféle készlet elérhető.     
A fúrók M14 csatlakozással 
rendelkeznek a gyors és 
egyszerű szereléshez kézi 
gépekhez.

Az M14-Hex adapter lehetővé 
teszi az ütvefúró nélóli gépeken 
történő használatot is.
90 mm átmérőig.

VÁGÓ ÉS TISZTÍTÓKORONGOK ACÉL ÉS 
ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

Sarokcsiszolókhoz

MULTI-PORPOSE VÁGÓKORONG
41. TÍPUS

MULTI-PORPOSE TISZTÍTÓKORONG
27. TÍPUS

Minden anyag pontos, egyenes vágásához 
beleértve a fémet, a rozsdamentes acélt, a követ, 

az alumíniumot, a PVC-t, a kerámiát és a 
csempéket.

Az összes anyagot egyetlen termékkel vágja le,
tisztítja és csiszolja. Alkalmas csempékhez,

alumíniumhoz, PVC-hez, fémhez és rozsdamentes
acélhoz.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Finom vágás, hibátlan felület. Költséghatékony megoldás, maximális 
biztonság, alkalmi használatra.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-furokorona-extreme-vb-6-132-mm-c10211.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-furokorona-extreme-vb-6-132-mm-c10211.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/gyemant-furokoronak-ko-granit-csempe-c10184.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/gyemant-furokoronak-ko-granit-csempe-c10184.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/kozpontosito-eszkoz-90-mm-ig-p102239.html?parent=10186
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-multimaterial-6in1-vagokorongok-c10885.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-multimaterial-6in1-vagokorongok-c10885.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-multimaterial-6in1-vagokorongok-c10885.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-multimaterial-6in1-vagokorongok-c10885.html


CSISZOLÓ- ÉS TISZTÍTÓKORONGOK

Sarokcsiszolókhoz és kézi csiszolókhoz

FÉLFLEX 
CSISZOLÓKORONG

CSISZOLÓKORONG
FÉM & KŐ

 BEARTEX KÉZI 
CSISZOLÓLAP

Éles szilíciumkarbid 
csiszolóanyag márvány, gránit, 
beton, üvegszálas müanyag és 

öntöttvas csiszolásához.

Gyors és hatékony megoldás 
fém és kő eltávolítására,

nylonszálas korongok 
szilíciumkarbiddal impregnálva.

Nem koptató megoldás a finom
felületek, például üveg és 

csempe tisztítására.
.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Ezeket a korongokat M14 
csatlakozóval ellátott 
felfogóval használják.

Tisztává teszi a felületeket és
festésre késszé.

Ideális fényes felületek 
készítéséhez karcolás nélkül.

CSEMPE- ÉS KŐPADLÓK TISZTÍTÁSA ÉS 
CSISZOLÁSA KÜL- ÉS BELTÉREN EGYARÁNT
Padlócsiszolókhoz

CSISZOLÓTÁRCSA CSISZOLÓHÁLÓ 

A szilicium-karbid tárcsákat elsősorban 
bevonatok eltávolítására és nagy 
kőfelületek tisztítására használják.

.

Padlók tisztítására és polírozására 
tervezték. Csempén, márványon és 
viaszolt betonpadlókon használható.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Ideális kő- és padlólapokhoz.        
Csak száraz használatra.

Kiváló karcmentes felületet biztosít.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolokorongok-felflex-ko-cp-flex-c1023.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolokorongok-felflex-ko-cp-flex-c1023.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-ko-tisztitotarcsa-rapid-strip-125x22-mm-10-dbcsomag-p108657.html?parent=1038
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-ko-tisztitotarcsa-rapid-strip-125x22-mm-10-dbcsomag-p108657.html?parent=1038
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolokorong-kocsiszolo-h425-c10687.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolokorong-kocsiszolo-h425-c10687.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/csiszolohalo-parkettahoz-c10124.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/csiszolohalo-parkettahoz-c10124.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/beartex-kezi-csiszololapok-c10700.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/beartex-kezi-csiszololapok-c10700.html


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/

Látogasson el a https://corvinustoolskft.hu/ oldalra.
és tekintse meg kereskedelmi útmutatóinkat, 

szakirodalmunkat,adatlapokat és bemutató videókat.
Csak néhány kattintással,

fedezze fel gépeink és fogyóeszközeink specifikációit és előnyeit.
Tekintse meg az egyes szakmákhoz ajánlott termékeinket 
a kőművesek és építési vállalkozók, burkolók és asztalosok, 

ácsok számára.
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