
VÍZVEZETÉK 
SZERELŐKNEK ÉS 
VILLANYSZERELŐKNEK



Az anyag keménysége kulcsfontosságú tényező 
a megfelelő vágótermék kiválasztásakor. A gyémánt 
tárcsák tökéletesek beton és vastagabb anyagok 
átvágásához. A vágások sorjázásához tisztítókorong 
ajánlott. A Norton Clipper külön vágótárcsával és 
tisztítókoronggal rendelkezik minden anyagtípushoz. 
A nem megfelelő tárcsa kiválasztása nem biztonságos, 
és károsíthatja az anyagot, amelyen dolgozik.

Minden fúrási igényéhez használjon olyan fúrószárakat, 
amelyek megfelelnek az anyagoknak és a különböző 
típusú gépeknek.

Komplett fúrószár -készleteink különböző átmérőket 
tartalmaznak, hogy még könnyebbé tegyék munkáját. 
A Norton Clipper vágótárcsák ideálisak csatornák és 
csövek vágásához.

A csöveken és csatornákon végzett kis tisztítási 
munkákhoz használja a praktikus műhelytekercsünket. 
Ezek az előre vágott tekercsek előnye, hogy lágyak és 
rugalmasak, ami azt jelenti, hogy elengedhetetlen kellékei 
az eszköztárnak.

A megfelelő szerszám megvásárlása elengedhetetlen 
a hatékonyság maximalizálásához.

A Norton Clipper csiszolómegoldások tervezésére és 
gyártására specializálódott, és kiváló minőségű gépek 
széles választékát kínálja speciális alkalmazásokhoz. 
Széles gépválasztékunk ideális az építési szakemberek 
számára, akik az építési folyamat bármely szakaszában 
dolgoznak. A termékcsalád falfúrókat, sarokcsiszolókat és 
kézi / állványra szerelt magfúró motorokat tartalmaz.

A falhoronymarók ideálisak vízvezeték -szerelők, 
fűtéstechnikai szakemberek és villanyszerelők számára, 
mivel a vágótárcsák segítségével széles hornyokat 
vághatnak 5-45 mm -ig, 30-60 mm mélységig. Ezek 
a szerszámok elengedhetetlen részei a hornyok 
kialakításának betonban és téglában pl. csövek 
beépítéséhez. A maximális kényelem érdekében használat 
közben rezgéscsillapító rendszerrel rendelkeznek a könnyű 
vágáshoz.

Magfúró rendszereinkkel akár 400 mm átmérőjű lyukak 
is létrehozhatók. Kézi és állványra szerelt magfúró 
motorjainkat úgy terveztük, hogy minden fúrási igényét 
kielégítsék, a sebességre, az egyszerűségre és a 
pontosságra összpontosítva.

A Norton Clipper falfúrók és magfúró megoldások egy 
elszívóhoz csatlakoztathatók, hogy megakadályozzák 
a felhasználók belélegzését és tisztán tartsák a 
munkaterületeket.

Eszközeink felhasználóbarátak, kényelmesek és rendkívül 
hatékonyak a mindennapi vízvezeték-szerelési munka 
egyszerűsítésében.

Nedves fúrási feladatokhoz alapvető fúrási megoldásaink 
tartozékok széles skálájával szerelhetők fel, például 
víztartályoknál, hogy javítsák a kényelmet a használat során.

AZ IDEÁLIS 
GÉP VÁLASZTÁSA

A MEGFELELŐ 
ESZKÖZÖK VÁLASZTÁSA

SZÁMÍTHAT A NORTON CLIPPER TARTÓSSÁGÁRA 
ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYÉRE MINDEN VÁGÓ-, 
TISZTÍTÓ- ÉS CSISZOLÓ MUNKÁHOZ.



FÓKUSZBAN A TEVÉKENYSÉG 
Az egyszerű felújítástól a kiterjedt új építésig a Norton Clipper 
számos tárcsát és gépet kínál minden professzionális vágási, 
fűrészelési és fúrási alkalmazáshoz.
Függetlenül attól, hogy vízvezeték -szerelő, fűtéstechnikai mérnök vagy villanyszerelő, aki házon belül 
vagy kívül dolgozik, szakértőként számíthat a Norton Clipperre a minőségi termékekért, amelyek 
kiemelkedő eredményeket nyújtanak.



KÉZI FÚRÓMOTOROK RÖGZÍTETT FÚRÓMOTOROK TELJES FÚRÓKÉSZLET

CDM 163 és CDM 203 CDM 253 és CDM 353 CDM 133/163 és CDM 253/353

Kézi magfúró motorok akár 130 mm 
átmérőjű fúrásokhoz, vagy állványra 

szerelve 200 mm-es átmérőjű 
fúrásokhoz.

Ajánlott nagy igénybevételű beltéri 
és kültéri használatra. Rögzített 

állványra szerelt magfúró motorok 
akár 350 mm átmérőjű fúrásokhoz.

Készletek komplett használatra 
kész megoldást tartalmaznak: 

motorok, állványok és tartozékok.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

A túlterhelés elleni védelem 
hosszabb ideig tartja a fúró 
elektromos és mechanikai 

alkatrészeit optimális állapotban. 
Nedves és száraz fúráshoz.

A 3 sebességes, olajfürdős 
kenésű sebességváltó csökkenti a 
rendszeres karbantartás igényét. 

Nedves fúráshoz.

Komplett készletek az építési 
helyszínnek megfelelő magfúrási 

megoldás egyszerű kiválasztásához.

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐK

SC181 VÍZTARTÁLY PORSZÍVÓ

Beltéri és kültéri használatra, 
valamint falak és padlók vágására.

Akkumulátor vagy hálózati 
tápellátású 35 literes víztartály 

elektromos szivattyúval.

A CV 402 modell könnyen 
csatlakoztatható falhoronymaróhoz 

vagy kézi / állványra szerelt magfúró 
motorhoz.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Az 1,8 kW -os motor által hajtott két 
gyémánttárcsával 5-45 mm széles 
hornyok vághatók egy műveletben, 

30-60 mm vágási mélységben.
Könnyen csatlakoztatható

porszívóhoz.

Magfúróhoz, daraboló gépekhez és 
padlócsiszolóhoz csatlakoztatható.

Ideális minden száraz és nedves 
fúráshoz. Alkalmas építkezéseken 
és műhelyekben való használatra.

BETON FÚRÁS, ÉPÍTÉSI ANYAGOK, 
PADLÓBURKOLATOK ÉS FALAK

VÁLASSZA A MEGFELELŐ GÉPET

PADLÓ ÉS FAL MEGMUNKÁLÁS

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cdm-163-o-15-160-mm-korona-furogep-p1026.html?parent=10181
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cdm-163-o-15-160-mm-korona-furogep-p1026.html?parent=10181
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cdm-253-o-25-250-mm-korona-furogep-p101439.html?parent=10181
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cdm-253-o-25-250-mm-korona-furogep-p101439.html?parent=10181
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-korona-furogep-allvannyal-komplett-cdr133cdm163-o-130-mm-p101442.html?parent=10181
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-korona-furogep-allvannyal-komplett-cdr133cdm163-o-130-mm-p101442.html?parent=10181
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-sc-181-kettarcsas-falhoronymaro-gep-o-180x30-mm-p101115.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-sc-181-kettarcsas-falhoronymaro-gep-o-180x30-mm-p101115.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cv-402-ipari-porszivo-p1024.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-cv-402-ipari-porszivo-p1024.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-35-l-es-viztartaly-elektromos-szivattyuval-p108895.html?parent=10178
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-35-l-es-viztartaly-elektromos-szivattyuval-p108895.html?parent=10178


BETON ÉS VASBETON ÁLTALÁNOS CÉLÚ ÉPÍTÉSI 
ANYAGOK PUHA ANYAGOK

PRO 4x4 EXPLORER PRO UNIVERZÁLIS LÉZER PRO UNIVERSAL DUCTILE

Nagy sűrűségű technológia és 
többcélú, nagy igénybevételre.

Építőanyagok vágásához: 
könnyűbeton, tégla, csempe és 
betoncső; gyakori használatra.

Lágy anyagok, például PVC, 
kompozitok, fa, gömbgrafitos vas és 

könnyűfémek száraz vágásához.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Beton, vasbeton, építőanyagok, 
aszfalt, gránit és acél vágásához 

5 mm -ig. Nedves és száraz vágás.

Gyors vágási megoldás.  
Nedves és száraz vágás.

Vákuumforrasztott szegmensek. 
Félintenzív használatra ajánlott.

FÚRÓKORONÁK ÉS MEGOLDÁSOK ÉPÍTŐANYAGOK, 
CSERÉPEK ÉS TERMÉSZETES KŐ
Kézi gépekkel való használatra

GYÉMÁNT  TÁRCSÁK ÁLTALÁNOS CÉLÚ 
ÉPÍTÉSI ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ
Falmarókhoz és sarokcsiszolókhoz

VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOKAT

CLASSIC CB BETON FÚRÓKORONA KÉSZLET EXTREME VB DRY CLASSIC VB DRY

Lézerhegesztett 
szegmensfúró beton- és 

falazatok fúrásához. 
Ajánlott magfúró kemény 

anyagok vágásához.

Költséghatékony 
megoldás, amely ideális 

nem vasbetonok, blokkok 
és falazatok fúrásához.

Vákuumforrasztott 
gyémántfúrók kemény 

kerámialapok és 
természetes kövek 

száraz fúrásához. Nagy 
igénybevételre.

A galvanizált gyémántfúrók 
az iparban található összes 

csempetípus fúrásához 
készültek, és kiváló 

teljesítményt nyújtanak az 
olyan kemény és törékeny 

anyagokon is, mint a márvány, 
a gránit és a porcelán.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Nedves és száraz 
fúrás kézi és állványos 

fúrómotorokhoz. 
1 ¼ ”szál.

A magfúrók 1/2 
csatlakozással és SDS 

vagy Hex adapterrel 
rendelkeznek ütvefúró 

nélküli fúrókhoz.

A fúrókoronák Ø 6 és Ø 
132 mm között kaphatók. 

A fúrókoronák M14 
csatlakozóval rendelkeznek 

a kézi gépekre való gyors 
és egyszerű felszerelés 

érdekében.

Ø 10 mm-es csatlakozás
3 pofás tokmányos

fúrókhoz. Nedves és
száraz fúráshoz.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagotarcsa-pro-4x4-explorer-o-115-500-mm-c10292.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagotarcsa-pro-4x4-explorer-o-115-500-mm-c10292.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-universal-o115-350-mm-c10849.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-universal-o115-350-mm-c10849.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-universal-ductile-o115-400-mm-c10279.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-universal-ductile-o115-400-mm-c10279.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-furokorona-extreme-cb-beton-o-48-650-mm-c10189.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-furokorona-extreme-cb-beton-o-48-650-mm-c10189.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-furokorona-classic-cb-universal-set-5-reszes-szaraz-furasokhoz-o-38-127-mm-c10208.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-furokorona-classic-cb-universal-set-5-reszes-szaraz-furasokhoz-o-38-127-mm-c10208.html
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/norton-clipper-gyemantszemcses-furokorona-galvanizalt-csapos-classic-vb-o-6-82-mm-c10215.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemantszemcses-furokorona-galvanizalt-csapos-classic-vb-o-6-82-mm-c10215.html


TÖBB CÉLÚ 41 TÍPUSÚ 
VÁGÓKEREKEK

TÖBB CÉLÚ TÍPUS 27 TÍPUS 
VÁGÓKEREKEK METAL-INOX

Pontos, egyenes vágáshoz minden 
anyagon, beleértve a fém-inoxot, 
a követ, az alumíniumot, a PVC-t, 

a kerámiát és a csempét.

Vágja le, csiszolja és polírozza 
az összes anyagot egyetlen 

termékkel. Alkalmas csempékhez, 
alumíniumhoz, PVC -hez, fémhez és 

rozsdamentes acélhoz.

Egyenes vágókorong, amely hosszabb 
élettartamot, tartósságot és nagy 
anyag leválasztást biztosít fém és 
fém-inox alkalmazásokhoz. Vas-, 
kén- és kloridmentes, kiküszöböli 

a szennyeződést vágáskor.  

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Egy termék minden feladathoz. Az ingyenes vágási művelet 
kevesebb energiát vesz fel az 

akkumulátorból.

Ideális fémlemezek és csapok 
vágásához.

KÉZI TEKERCSEK TÖBBCÉLÚ LAPOK BEARTEX CSISZOLÓVÁSZNAK

A puha, szövet hátlappal ellátott 
tekercs a kívánt hosszúságra 
vágható a könnyű használat 

és kezelés érdekében.

Jó eredmény mindenféle felületen. Nejlonszálból készült, 
csiszolószemcsével impregnálva, 
háromdimenziós csiszolóanyagot 

adva, amely minden oldalról 
használható.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Megoldás az íves és nehezen 
hozzáférhető területek, például 

csövek lecsiszolására, sorjázására 
és befejezésére.

Könnyű papír hátoldalával 
rugalmasságot biztosít a kényelmes 

csiszoláshoz.

Ideális számos alkalmazáshoz, a 
felület előkészítésétől a fa, festék, 

fém, műanyag, üveg és csempe 
befejezéséig és tisztításáig.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOKAT

ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSA ÉS TISZTÍTÁSA
Sarokcsiszolókhoz

FA, FESTÉK ÉS FÉM CSISZOLÁSA
Kézi csiszolási megoldások

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-multimaterial-vagokorongok-c10669.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-multimaterial-vagokorongok-c10669.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-inox-vagokorongok-c10899.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-inox-vagokorongok-c10899.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-kezi-csiszolotekercs-r222-25-50-mm-c10456.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-kezi-csiszolotekercs-r222-25-50-mm-c10456.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszololapok-c1026.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszololapok-c1026.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/beartex-kezi-csiszololapok-c10700.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/beartex-kezi-csiszololapok-c10700.html


VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOKAT

FÉLFLEX TÁRCSÁK FIBERTÁRCSÁK

Éles szilícium-karbid csiszolóanyag márvány, gránit, 
beton, üvegszál és öntöttvas esetén. Felfogóval 

használható.

Nagy teljesítményű tárcsák cirkónium és alumínium 
-oxid csiszolószemcsék keverékével az agresszív fém 

eltávolításhoz. Felfogótárcsával használható.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Ezeket a korongokat M14 csatlakozóval ellátott 
felfogóval használják.

Ideális érzékeny fémek sorjátlanítására és csiszolására.

LAMELLÁS KORONGOK NEM SZÖVETT TÁRCSÁK

Cirkónium -dioxid szemcsék az anyag gyors 
eltávolításához és kiváló felületkezeléshez fa, festék 

és fém felületén.

A fémhez készült nem szőtt korongok szilikon-
karbid csiszolószemcsével impregnált nejlonszálból 

készülnek, rozsda eltávolítására a fémről és a kő 
tisztításához, tisztán hagyja a felületet és azonnal 

készen áll a festésre.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Számos méretben kapható. Ideális érzékeny fémek sorjátlanítására és csiszolására.

CSISZOLÓ ÉS TISZTÍTÓANYAGOK
Sarokcsiszolókhoz

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolokorongok-felflex-fem-q200-c1022.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolokorongok-felflex-fem-q200-c1022.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-fibertarcsak-c1033.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-fibertarcsak-c1033.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-lamellas-csiszolokorongok-c1032.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-lamellas-csiszolokorongok-c1032.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-negertarcsak-feluletstrukturalo-anyagok-c1038.html?limit=30&brands=&ordering=ordering&dir=asc
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-negertarcsak-feluletstrukturalo-anyagok-c1038.html?limit=30&brands=&ordering=ordering&dir=asc


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,villanyszerelők és vízvezeték szerelők számára.




