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NOVEMBER - DECEMBER 2022

FIBERSCHIJF FS VICTOGRAIN 36
64279013 
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm
• De driehoekige VICTOGRAIN-slijpkorrel zorgt voor een  

ultiem rendement
• Voor het uiterst agressief slijpen met uitzonderlijk afnamevermogen
• Gebruik op diverse staalsoorten, INOX en harde materialen
• Met tegelijk een extreem  

hoge standtijd

STEUNSCHIJF HT-GT MF
44890210 
• Diameter: 125 mm; Schroefdraad: M14
• Flexibele steunschijf voor gebruik met VICTOGRAIN fiberschijf 
• Flexibele en extreem temperatuur - 

bestendige steunschijf 
• Zeer nauwkeurig werken mogelijk  

door de hoge flexibiliteit 
• Voldoet aan ISO 15636

COMBISCHIJF E PSF DUO STEELOX
62012630 
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm; Schijfdikte: 1,9 mm
• Veilig doorslijpen en afbramen met slechts één gereedschap 
• Universeel te gebruiken op staal en  

edelstaal (INOX) 
• Tijdbesparing door minder wisselen  

van de schijf 
• Probleemoplosser voor  

slijpopgaven op walshuid

STEUNSCHIJF H-GT MF 
44890090
• Diameter: 125 mm; Schroefdraad: M14
• Stugge steunschijf voor gebruik met VICTOGRAIN Fiberschijf 
• Glasvezelversterkte hoogrendements- 

steunschijf met hoge standtijd
• Koel slijpen door de radiaal  

lopende koelribben 
• Stabiele, stijve uitvoering

DOORSLIJPSCHIJF SG STEELOX
61341112 
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm; Schijfdikte: 1,0 mm
• Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX)
• Snelle arbeidsvoortgang door  

hoog doorslijpvermogen
• Zeer hoog rendement door  

hoogste standtijd

DOORSLIJPSCHIJF HD STEELOX 
61728327
• Diameter: 230 mm; Asgat: 22,23 mm; Schijfdikte: 1,9 mm
• Zeer hoge veiligheid door de nieuwe glasvezelversterking 
• Doorslijpschijf voor staal en  

edelstaal (INOX) met hoog  
doorslijpvermogen

• Hoog rendement door  
goede standtijd
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€ 1,73
€ 2,37
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€ 1,82
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€ 2,71
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LAMELLENSCHIJF SG POWER STEELOX
67784125 
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm; Korrel: 40 g
• De beste conventionele lamellenschijf voor staal
• Zeer hoge agressiviteit over  

de totale levensduur
• Slijpmiddel:  

Zirkoniumkorund Z

LAMELLENSCHIJF CURVE STEELOX 
67689056
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm; Korrel: 60 g
• Gepatenteerde lamellenschijf POLIFAN-CURVE
• Speciaal ontwikkeld voor de bewerking van hoeklasnaden 
• Hoogrendementslamellenschijf  

voor fijne oppervlakken op staal  
en INOX

• Slijpt zeer koel, zonder  
verbranding van het werkstuk

HARDMETALEN STIFTFREZENSET 1303 
26007764
• Inhoud: ZYAS 13mm Micro, WRC 13mm Micro & RBF 13mm Micro
• Diameter: 3 mm; Schacht: 3 mm
• Bewerking van zeer harde materialen tot 68 HRC
• Ideaal voor fijne afwerking, correcties van  

gereedschappen en matrijzen
• Ten opzichte van stiftstenen, geen  

geometriewijziging door slijtage

AFBRAAMSCHIJF CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX 
64195126
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm
• Krachtig en ergonomische alternatief voor de afbraam- en fiberschijven
• Slijpschijf met driehoekige hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN
• Voor optimaal rendement met vlakke  

aanzethoek gebruiken
• Zeer hoge slijpvriendelijkheid en  

uitstekende standtijd op staal en INOX

LAMELLENSCHIJF CO-FREEZE SG INOX
67712580 
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm; Korrel: 80 g
• Speciaal voor INOX ontwikkelde lamellenschijf
• Geen aanloopkleuren, zodat nabewerking niet nodig is
• Duidelijk minder warmte-inbreng in het  

werkstuk door de FREEZE-coating
• De gebruikelijke vonkenregen  

wordt tot een minimum  
beperkt

LAMELLENSCHIJF CO-COOL
44695112 
• Diameter: 125 mm; Asgat: 22,23 mm
• Korrel: CO-COOL 80g / A 180 M
• Lasnaad wegslijpen en fijnslijpen in één beweging 
• De slijpactieve additieven geven een  

aanzienlijk hoger afnamerendement
• Hoogste rendement bij een  

aanbevolen snijsnelheid van  
30–35 m/s

HARDMETALEN STIFTFREZENSET 1306 
26007765
• Inhoud: ZYAS 16mm Micro, WRC 16mm Micro & RBF 18mm Micro
• Diameter: 6 mm; Schacht: 6 mm
• Bewerking van zeer harde materialen tot 68 HRC
• Ideaal voor fijne afwerking, correcties van  

gereedschappen en matrijzen
• Ten opzichte van stiftstenen, geen  

geometriewijziging door slijtage

NIEUW

€ 3,83
€ 5,26

€ 7,56
€ 10,39
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€ 4,60
€ 6,31
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€ 39,99
€ 82,00


