KŐMŰVESEK &
ÉPÍTÉSI
VÁLLALKOZÓK
SZÁMÁRA

FÓKUSZBAN A TEVÉKENYSÉG
Az egyszerű felújításoktól kezdve a kiterjedt új
épületek építésig a Norton Clipper számos
vágókorongot és gépet kínál minden
professzionális vágási, fűrészelési és fúrási
alkalmazáshoz.
Amikor általános építési munkákról van szó, legyen az funkcionális vagy dekoratív
a házon belül vagy kívül, számíthat a Norton Clipperre olyan kiváló minőségű
termékekben, amelyek kiemelkedő eredményeket nyújtanak.

AZ IDEÁLIS GÉP
KIVÁLASZTÁSA
A Norton Clipper a csiszolóanyagok tervezésére és
gyártására specializálódott, és magas színvonalú
gépek széles választékát kínálja speciális
alkalmazásokhoz.
Széles gépválasztékunk ideális azoknak az építési
szakembereknek, akik az építési folyamat bármely
szakaszában dolgoznak. A kínálat magában foglalja a
vizes vágókat, szalagfűrészeket, csempevágókat,
aljzatvágókat és kézi daraboló gépeket fúrómotorokat
és fúróberendezéseket, betonsimítókat és
csiszológépeket.

A gép vásárlás előtt vegye figyelembe az igényeit és
céljait. Például egy olyan gépnek, amelyet gyakran
fognak használni. a műszaki felszereltségén és
tartósságán kívül megbízható teljesítménye és
használhatóságra is szüksége lesz.
Meg kell határoznia az anyag típusát (típusait) is,
amelyekkel dolgozni fog: például vasbeton, kő vagy
gránit.

MINŐSÉGI, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GÉP SZÁMOS
ELŐNNYEL PÁROSUL :
HASZNÁLHATÓSÁG - Ha Norton Clipper
vágókoronggal használja, akkor a legpontosabb,
tiszta vágást kapja szilánk nélkül.
TERMELÉKENYSÉG - A minőség és a könnyű
használat értékes időt takarít meg a helyszínen.
TELJESÍTMÉNY - Termékeink kiváló teljesítményt és
hosszú élettartamot kínálnak a befektetés
megtérülésének maximalizálása érdekében.

KIVITEL ÉS KÉNYELEM - Minden gépet úgy
terveztek, hogy kényelmes, könnyen használható,
szállítható és tárolható legyen.
BIZTONSÁG - A Norton Clipper gyémánt
szerszámokat és csiszolóanyagokat a legszigorúbb
európai egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően gyártják, hogy a
legkeményebb építési környezetekben is
felhasználhatók legyenek.

AZ IDEÁLIS SZERSZÁM
KIVÁLASZTÁSA
A megfelelő eszköz megvásárlása elengedhetetlen a hatékonyság maximalizálásához.
Az anyag keménysége kulcsfontosságú tényező a

Számíthat a Norton Clipperre a tartósságban és a

megfelelő vágóeszköz választásnál A gyémánt

nagy teljesítményben minden vágó, köszörű és

vágókorongok tökéletesek a beton és a vastagabb

csiszoló terméknél.

anyagok átvágásához.
A Norton Clipper külön vágókoronggal rendelkezik
minden vágást igénylő anyaghoz. Nem megfelelő
szerszám kiválasztása nem biztonságos, és
károsíthatja az anyagot, amelyen dolgozik.

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ GÉPET
ÉPÍTŐANYAG VÁGÓ GÉPEK
VIZESVÁGÓK
CM35 MINI

CST 120 ALU

CM42

Beltéri vagy kültéri használatra
kis és közepes méretű
építőanyagokhoz. Ideális
térkövek vágásához, általános
építőanyagokhoz, téglákhoz
és járólapokhoz.

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,
kertépítéshez

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Vágási mélység: 11 cm.
Vágási hossz: 34 cm.

Vágási mélység: 13,5 cm.
Vágási hossz: 67 cm.

Vágási mélység: 11 cm.
Vágási hossz: 120 cm

Forgatható fej.
Porszívóval is
használható.

Összecsukható lábak.
Könnyen szállítható.
Nedves vágáshoz.

Könnyű alumínium asztal.
Nagy pontosságú vágás a
vágófej vezetősínjével..
Dönthető és forgatható
vágófej. Nedves vágáshoz.

BLOKKVÁGÓ GÉPEK
JUMBO 651
Kültéri használatra és nagy
igénybevételre különböző
vágási műveletekhez.

JELLEMZŐK
Vágási mélység: 26,5 cm.
Vágási hossz: 50 cm.
Nagy teherbírású négy
kerekű konstrukció, amely
megkönnyíti a munkahelyen
a mozgatást. Ideális
különböző építőelemekhez.
Nedves vágáshoz.

JUMBO 900
Nehéz kültéri használatra tégla
és falazó elemek vágására
350 kg-ig.

JELLEMZŐK
Vágási mélység: 37 cm.
Vágási hossz: 72 cm.
Osztott skála szögben, amely
nagyobb láthatóságot biztosít a
kezelő számára. Négy kerék
megkönnyíti a mozgást a
munkahelyen. Ideális nagy
építkezésekhez. Nedves
vágáshoz.

CB511
Kültéri és beltéri használatra
tégla és falazóelemek
vágásához. Porszívóval is
használható.

JELLEMZŐK
Vágási mélység: 50,8 cm.
Ideális ytonghoz és
téglákhoz. A beépített
emelőgyűrű daruzáshoz, a
kettős emelősín targoncához
és a kerekek megkönnyítik a
mozgatást akár kézzel is.
Száraz vágáshoz.

ALJZATVÁGÓK

ALJZATVÁGÓ / HÉZAGVÁGÓ GÉPEK
C51
Kültéri használatra kis
méretű felületekhez.
Kátyúzáshoz ideális.

CSB1

CS451
Beltéri (elektromos változat) és
kültéri használatra. Nagy
teherbírású kis és közepes
méretű felületekhez. Aszfalt és
beton vágására.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Vágási mélység: 12,5 cm.
Az aszfalt és beton
padlókhoz.
Nedves és száraz
vágáshoz.

Vágási mélység: 17 cm.
Az alacsony rezgésű
kormány növeli a kényelmet
használat közben és így
meghosszabbodik a
munkaidő.
Nedves és száraz vágáshoz.

Kültéri használatra ajánlott
közepes méretű felületekhez
nagy igénybevételre készült
önjáró aszfalt és betonvágó gép.

JELLEMZŐK
Vágási mélység: 22,5 cm.
Ideális beton vágásához. A kézi
hidraulikus emelési /
süllyesztési funkció nagyobb
lehetőséget nyújt a kezelőnek
ellenőrzés és pontosság
biztosításához.
Nedves és száraz vágáshoz.

FALHORONYMARÓ DARABOLÓGÉPEK
FALHORONYMARÓ
SC181
Beltéri és kültéri használatra
falakon és padlókon extra vágási
mélységgel. Ajánlott vízvezetékek,
elektromos vezetékek falban
történő elhelyezéséhez.

JELLEMZŐK
Vágási mélység: 30-tól 60 mm-ig.
Teljesítmény: 1,8 kW
5–45 mm széles rések vághatók
egy művelettel, Két gyémánt
vágókoronggal felszerelve
szállítjuk.
Könnyen csatlakoztatható
porszívóhoz.

KÉZI DARABOLÓGÉPEK
CP512 és CP514
Mobil kültéri használatra különböző építőanyagok vágására és
bontáshoz ajánlott

JELLEMZŐK
Vágási mélység: 10 cm / 12,5 cm.
Félig intenzív vágási műveletekhez.
Nedves és száraz vágáshoz.

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ GÉPET
BETON PADLÓK ELŐKÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA ÉS CSISZOLÁSA
BETONCSISZOLÓK
CG125

CG252

Tárcsaméret: Ø125 mm.
Beltéri és kültéri használatra ajánlott.

Tárcsaméret: Ø250 mm.
Beltéri és kültéri használatra ajánlott.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Felület előkészítése a padló szélei és a kis
felületek (erkélyek, garázsok, pincék) mentén:
padlószintezés, előkészítés a bevonás előtt, a
bevonat a hibák vagy ragasztók eltávolítása.
Könnyen csatlakoztatható porszívóhoz.

Ideális ragasztó és burkolatok
eltávolítására közepes méretű padlók
felszínén.
Könnyen csatlakoztatható porszívóhoz.

BETONSIMÍTÓK
BETONSIMÍTÓK
CT601

CT901

CT1201

Beltéri és kültéri használatra, kis méretű beton padlófelületek simítására ajánlott.

JELLEMZŐK
Penge vagy lemez méret: Ø60 cm
Kompakt, könnyű gép. Könnyen
szállítható. Biztonsági fogantyúval
rendelkezik a felhasználó
érdekében.

JELLEMZŐK
Penge vagy lemez méret: Ø90 cm
Kompakt, könnyű gép. Könnyen
szállítható. Biztonsági fogantyúval
rendelkezik a felhasználó
érdekében.

JELLEMZŐK
Penge vagy lemez méret: Ø120 cm
Kompakt, könnyű gép. Könnyen
szállítható. Biztonsági fogantyúval
rendelkezik a felhasználó érdekében.

MAGFÚRÓK / KORONAFÚRÓK
KÉZI
FÚRÓ MOTOROK

CDM 163 &
CDM 203

Fúrásteljesítmény:
13-200 mm
Kézi magfúró motorok,
állványra is szerelhetők.

JELLEMZŐK
Túlterhelés elleni
védelem.
Nedves és száraz
fúráshoz.

RÖGZÍTETT
FÚRÓ MOTOROK

CDM 253 &
CDM 353
Fúrásteljesítmény:
25-250 mm
Rögzített állványra
szerelt magfúró
motorok.

FÚRÓKORONÁK

CDM 133/163 &
CDM 253/353

EXTREME
CB BETON

A készletek komplett
megoldást tartalmaznak:
motorok, állványok és
kiegészítők.

JELLEMZŐK
3 sebességfokozat.
Olajfürdős kenés
csökkenti a rendszeres
szervizelést és
karbantartást.
Nedves fúráshoz.

KOMPLETT
FÚRÓKÉSZLET

JELLEMZŐK
Komplett készletek a
megfelelő magfúrási
megoldás egyszerű
kiválasztásához az Ön
építési munkáihoz.

Beton és vasbeton
fúrásához. Rendkívüli
teljesítmény: könnyű
fúrási indítás, 20% -kal
gyorsabb fúrási
sebesség, mint a
standard magfúróknál.

JELLEMZŐK
Hasznos hossz: 450mm.
Csatlakozás: 1 ¼ ”UNC
Alkalmazások: beton és
vasbeton.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ ESZKÖZÖKET
GYÁMÁNT TÁRCSÁK BETON ÉS
VASBETON VÁGÁSÁHOZ
Sarokcsiszolókhoz, kézi darabolókhoz és aljzatvágókhoz.
EXTREME BETON SILENCIO

Nagy teljesítményű
technológia nagy
igénybevételre.

JELLEMZŐK
Ideális zajérzékeny
területekhez, például
lakóházakhoz, kórházakhoz
és iskolákhoz. Zajcsökkentés
akár 30% a hagyományos
tárcsákhoz képest.
Nedves és száraz vágás.

EXTREME BETON

Nagy teljesítményű
technológia nagy
igénybevételre.

JELLEMZŐK
Kevesebb rezgés, simább,
kényelmesebb vágás és
jobb vágási minőség.
Nedves és száraz vágás.

PRO 4x4 EXPLORER

Nagy teljesítményű és
többcélú technológia
nagy igénybevételre.

JELLEMZŐK
Beton,vasbeton, különböző
építőanyagok, aszfalt, gránit
és acél legfeljebb 5 mm
vastag vágásához.
Nedves és száraz vágás.

PRO BETON SOFT

Intenzív használatra
sokféle építőanyaghoz,
beton és vasbetonhoz.

JELLEMZŐK
Mélység és forgásirány
jelző a kemény anyagok
kiváló vágása érdekében.
Nedves és száraz vágás.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ ESZKÖZÖKET
GYÉMÁNT TÁRCSÁK ÁLTALÁNOS CÉLÚ
ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSÁHOZ
Sarokcsiszolókhoz, vizesvágókhoz, blokkvágókhoz és kézi darabolókhoz.
EXTREME UNIVERSAL EXTREME UNIVERSAL
SILENCIO
TURBO
Nagy teljesítményű
technológia építőanyagok
vágásához: ytong, téglák,
agyagtéglák és beton
burkolólapok nagy
teherbírású vágására
tervezték.

JELLEMZŐK
Ideális zajérzékeny
területekhez, például
lakóházakhoz,
kórházakhoz és
iskolákhoz.
Zajcsökkentés akár 30%
a hagyományos
tárcsákhoz képest.
Nedves és száraz vágás.

Kifejezetten agyag tetőcserép
nagy igénybevételű vágására
tervezték.

PRO UNIVERSAL
LASER

PRO UNIVERSAL
DUCTILE

Általános építőanyagok,
könnyű beton, tégla, csempe
és betoncsövek vágásához
tervezték.

Lágy anyagok, például
PVC, kompozitok,
faanyagok, lágyvas és
könnyűfémek vágására
tervezték.

JELLEMZŐK
A hullámos acél középpont
csökkenti a hőtermelést,
amely elősegíti a tárcsa
merevségét száraz vágás
esetén.
Nedves és száraz vágás.

JELLEMZŐK
Gyors vágási megoldás.
Nedves és száraz vágás.

JELLEMZŐK
Vákuum forrasztással
készített szegmenses tárcsa.
Ajánlott félig intenzív
használatra.

GYÁMÁNYT TÁRCSÁK GRÁNIT, MÁRVÁNY
ÉS TERMÉSZETES KŐ VÁGÁSÁHOZ
Sarokcsiszolókhoz, vizesvágókhoz és blokkvágókhoz.

EXTREME GRANITE
A nagy teljesítményű technológia biztosítja a
kemény anyagok, például gránit, természetes kő,
betonlap és blokkok gyors vágását

JELLEMZŐK
Az exkluzív „nyíl” alakú nyílás tartósan jelzi a
helyes forgásirányt.
Nedves és száraz vágás.

PRO GRANITE TURBO
A turbós tárcsa kevesebb súrlódást generál,
hatékonyabb és ideális a gyakori használatra.

JELLEMZŐK
Kiváló költség / teljesítmény arány,nagyszerű
ár-érték arányt kínál.
Nedves és száraz vágás.

GYÉMÁNYT TÁRCSÁK ASZFALT &
FRISS BETON VÁGÁSÁHOZ
Aljzatvágókhoz, vizesvágókhoz és kézi darabolókhoz.

EXTREME ASPHALT

EXTREME GREEN CONCRETE

Nagy teljesítményű tárcsa aszfalt, aszfalt beton,
friss beton és abraziv építőanyagokhoz.

Nagy teljesítményű tárcsa friss beton vágásához
(legfeljebb 72 óra) nagy igénybevételre.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

A széles nyílások hozzájárulnak a vágási
törmelék gyors eltávolításához.
Nedves és száraz .

14 mm magas lézer hegesztett szegmensek
a hosszabb élettartam érdekében.
Nedves és száraz vágás.

GYÉMÁNT TÁRCSÁK BETON ÉS
ÉPÍTŐANYAGOK CSISZOLÁSÁHOZ
Sarokcsiszolókhoz és betoncsiszolókhoz
EXTREME CG COMFORT

PRO CG

Gyémánt tárcsa
beton és vasbeton
csiszolásához nagy
igénybevételre.

Gyémánt tárcsa
beton és vasbeton
csiszolásához
gyakori használatra.

PRO CG PCD COMFORT

Keményfém tárcsa
ragasztó és epoxigyanta
eltávolításához gyakori
használatra.

JELLEMZŐK
Nedves és száraz vágás.

252 GRD PLATE

Ø 250 mm gyémánt
tárcsa beton és
vasbeton csiszolásához
nagy igénybevételre.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ ESZKÖZÖKET
VÁGÓ ÉS TISZTÍTÓKORONGOK ACÉL ÉS
ROZSDAMENTES ACÉLHOZ
Sarokcsiszolókhoz, kézi darabolókhoz és műhelygépekhez.
FÉM-INOX VÁGÓKORONG
FÉM-INOX 123. VÁGÓ-TISZTÍTÓTÍPUS 41/42
CSISZOLÓKORONG TÍPUS 27
Fém és rozsdamentes acél
vágásához.
Nagyon nagy vágási pontosság.

Fém és rozsdamentes acél vágására,
könnyű tisztítására és csiszolására .

JELLEMZŐK
Egyenes vágótárcsa hosszú élettartamot,
tartósságot és nagy anyageltávolítást biztosít

JELLEMZŐK
Kiváló és univerzális kivitel.
Költséghatékony megoldás.

VÁGÓ ÉS TISZTÍTÓKORONGOK ACÉL ÉS
ROZSDAMENTES ACÉLHOZ
Sarokcsiszolókhoz
MULTI-PORPOSE VÁGÓKORONG
41. TÍPUS
Minden anyag pontos, egyenes vágásához
beleértve a fémet, a rozsdamentes acélt, a követ,
az alumíniumot, a PVC-t, a kerámiát és a
csempéket.

JELLEMZŐK
Egy termék minden feladathoz.

MULTI-PORPOSE TISZTÍTÓKORONG
27. TÍPUS
Az összes anyagot egyetlen termékkel vágja le,
tisztítja és csiszolja. Alkalmas csempékhez,
alumíniumhoz, PVC-hez, fémhez és rozsdamentes
acélhoz.

JELLEMZŐK
A szabad vágás kevesebb energiát
nyel el az akkumulátortól.

SORJÁZÁS, TISZTÍTÁS ÉS KIKÉSZÍTÉS
FA & FÉM
Sarokcsiszolókhoz
TISZTÍTÓTÁRCSA
FÉM & KŐ

TISZTÍTÓTÁRCSA
FA

LAMELLÁS
CSISZOLÓKORONG

FÍBERTÁRCSA

Nagy teljesítmény,
Cirkónium szemcsék az
Nejlonszálas korong
Nejlonszálas korong
szilíciummal impregnálva impregnálva alumínium- gyors anyageltávolításhoz agresszív fémeltávolítás.
Felfogótányérral
és kiváló felületkezelés fa,
oxid szemcsék
keményfém szemcsék
használható.
festék
és
fém
esetén.
erőteljes
sorjázáshoz.
erőteljes sorjázáshoz.

JELLEMZŐK
A rozsda és a festék
fémfelületekről történő
eltávolításhoz és
tisztításhoz, Kő
tisztításhoz. A felület tiszta
és festésre kész.

JELLEMZŐK
Festék és lakk eltávolítás
és tisztítás kemény fa
felületekről, mint például
redőnyök és ajtók.

JELLEMZŐK
A kínálatban kapható
számos méretben és
szemcse finomságban.

JELLEMZŐK
Ideális fémek sorjázásához
és csiszolásához.

Bel- és kültéri fapadlók / parketták csiszolása
Padlócsiszolókhoz
CSISZOLÓKORONGOK
Padlók tisztítására és fényezésére tervezték.
Csempézett, márványos és viaszbeton padlón
történő használatra.

JELLEMZŐK
Ideális fényes felületek létrehozásához
karcolás nélkül.

CSISZOLÓSZALAGOK
Szövethátú szalag hordozható szalagcsiszolókhoz.
Alkalmas nagy anyageltávolításra és általános
csiszolásra kemény fa, festett fa és fém felületekhez.

JELLEMZŐK
Ideális favázak és fémgerendák csiszolásához.

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.

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/

