AKCESORIA DODATKOWE

A

ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɕȿȺɄɋȿɋɋɍȺɊɕ

B
C

ĝ&,(51,&(7<38 3à$6.,(
ɒɅɂɎɈȼȺɅɖɇɕȿɄɊɍȽɂɌɂɉȺ ɉɅɈɋɄɂȿ

t
t


Ściernice typu 1 niezbrojone i zbrojone specjalnego zastosowania, służą do szlifowania precyzyjnego
i zgrubnego różnych materiałów np. stali twardych i miękkich, stali nierdzewnych, staliwa, żeliwa,
aluminium, brązu, mosiądzu, betonu, kamieni, lastryki i ceramiki
ʎʡʞʪʤʘʖʡʲʣʱʛʠʦʩʙʞʨʞʥʖʣʛʖʦʢʞʦʤʘʖʣʣʱʛʞʖʦʢʞʦʤʘʖʣʣʱʛʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʙʤʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ ʧʡʩʜʖʨʚʡʵ
ʥʦʛʬʞʝʞʤʣʣʤʟʞʭʛʦʣʤʘʤʟʮʡʞʪʤʘʠʞʦʖʝʡʞʭʣʱʫʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʨʘʛʦʚʤʟʞʢʵʙʠʤʟʧʨʖʡʞ
ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ ʡʞʨʤʟʧʨʖʡʞ ʭʩʙʩʣʖ ʖʡʴʢʞʣʞʵ ʗʦʤʣʝʱ ʡʖʨʩʣʞ ʗʛʨʤʣʖ ʠʖʢʣʵ ʨʛʦʖʬʬʤʞʠʛʦʖʢʞʠʞ

&KDUDNWHU\VW\ND
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

32

Gatunek i rodzaj materiału ściernego
Марка и тип абразива

95A, 97A, 99A, CrA, MA, ZrA, 98A

Numer ziarna (granulacja)
Номер зерна (зерновой состав)

14-180

Twardość ściernic
Твердость шлифовальных кругов

H-T

Rodzaj i gatunek spoiwa
Вид и марка связки

V-ceramiczne, B-żywiczne, BF-żywiczne, wzmocnione mechanicznie
7ʠʛʦʖʢʞʭʛʧʠʖʵ #ʧʢʤʡʵʣʞʧʨʖʵ #'ʧʢʤʡʵʣʞʧʨʖʵ ʩʧʞʡʛʣʣʖʵʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞ

Prędkośc robocza [m/s]
Рабочая скорость [м/с]

48, 50, 63, 80

A

wymiary / размеры

D

T

H

50

2-40

10, 13, 20

60

2-40

13,20

35

2-40

16

75

2-40

16, 20

80

4-40

10, 12.7, 14, 16, 20

90

4-50

20

95

4-50

20

100

4-50

9.53, 20, 32

112

4-50

32

125

4-50

20, 52, 55

127

4-50

12.7

150

4-50

10, 16, 20, 32, 56

B
C

:\NRQDQLHVWDQGDUG
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
95A20QB-48

98C30NB-48


zgrubne szlifowanie spoin, blach, kształtowników, odlewów
ʭʛʦʣʤʘʖʵʮʡʞʪʤʘʠʖʮʘʤʘ ʧʨʖʡʲʣʱʫʡʞʧʨʤʘ ʥʦʤʪʞʡʵ ʤʨʡʞʘʤʠ
zgrubne szlifowanie betonu, ceramiki, odlewów z twardego żeliwa
ʭʛʦʣʤʘʖʵʮʡʞʪʤʘʠʖʗʛʨʤʣʖ ʠʛʦʖʢʞʠʞ ʨʘʛʦʚʱʫʤʨʡʞʘʤʠʞʝʡʞʨʛʟʣʤʟʧʨʖʡʞ

3U]\NáDG\R]QDF]HĔ
ɉɪɢɦɟɪɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ
1-100x20x20 – ZrA20PBF – 80
1-150x20x25 – 95A24QBF – 63
1-200x20x25 – 98C60HB – 48

www.archimedes.com.pl
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ĝ&,(51,&(7<38=2%1,ĩ21<0ĝ52'.,(0
'2=*58%1(*26=/,)2:$1,$

A

ɒɅɂɎɈȼȺɅɖɇɕȿɄɊɍȽɂɌɂɉȺɋɍɌɈɉɅȿɇɇɕɆɐȿɇɌɊɈɆ
ȾɅəɑȿɊɇɈȼɈȽɈɒɅɂɎɈȼȺɇɂə

B
C

Ściernice typu 27 przeznaczone są do zgrubnego szlifowania różnych materiałów: stali, stali nierdzewnych, żeliwa, staliwa,
aluminium, betonu, kamieni, lastryki, ceramiki, a w szczególności wyrównywania spoin, ukosowania krawędzi, usuwania
zadziorów, nierówności i naddatków odkuwek i odlewów. Stosowane są na przenośnych ręcznych szlifierkach elektrycznych i pneumatycznych.
ʎʡʞʪʤʘʖʡʲʣʱʛ ʠʦʩʙʞ ʨʞʥʖ  ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʱ ʚʡʵ ʭʛʦʣʤʘʤʙʤ ʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵ ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ ʧʨʖʡʞ  ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ ʭʩʙʩʣʖ ʡʞʨʤʟʧʨʖʡʞ ʖʡʴʢʞʣʞʵ ʗʦʤʣʝʱ ʡʖʨʩʣʞ ʗʛʨʤʣʖ ʠʖʢʣʵ ʨʛʦʖʬʬʤ ʠʛʦʖʢʞʠʞ ʘʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʚʡʵ
ʘʱʦʖʘʣʞʘʖʣʞʵʧʘʖʦʣʱʫʮʘʤʘ ʧʠʖʮʞʘʖʣʞʵʠʦʤʢʤʠ ʩʧʨʦʖʣʛʣʞʵʝʖʩʧʛʣʬʛʘ ʣʛʦʤʘʣʤʧʨʛʟʞʥʦʞʗʱʡʛʟʤʨʡʞʘʤʠʞʥʤʠʤʘʤʠʅʦʞʢʛʣʵʴʨʧʵʣʖʥʛʦʛʣʤʧʣʱʫʦʩʭʣʱʫʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʫʞʥʣʛʘʢʖʨʞʭʛʧʠʞʫʮʡʞʪʢʖʮʞʣʠʖʫ

&KDUDNWHU\VW\ND
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

34

Gatunek i rodzaj materiału ściernego
Марка и тип абразива

95A, 99A, ZrA, 98C

Numer ziarna (granulacja)
Номер зерна (зерновой состав)

20-30

Twardość ściernic
Твердость шлифовальных кругов

O-T

Rodzaj i gatunek spoiwa
Вид и марка связки

BF-żywiczne, wzmocnione mechanicznie
#'ʧʢʤʡʵʣʞʧʨʖʵ ʩʧʞʡʛʣʣʖʵʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞ

Prędkośc robocza [m/s]
Рабочая скорость [м/с]

80

A

wymiary / размеры

D

U

H

115

4-8

22.2

125

4-8

22.2

150

4-8

22.2

180

4-18

22.2

230

4-18

22.2

B
C

:\NRQDQLHVWDQGDUG
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
95A24QBF-80

98C24QBF-80


do szlifowania stali i żeliwa
ʚʡʵʮʡʞʪʤʘʠʞʧʨʖʡʞʞʭʩʙʩʣʖ
do szlifowania betonu, ceramiki i twardego żeliwa
ʚʡʵʮʡʞʪʤʘʠʞʗʛʨʤʣʖ ʠʛʦʖʢʞʠʞʞʨʘʛʦʚʤʙʤʭʩʙʩʣʖ

:\NRQDQLHVSHFMDOQH
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
98C/A24PBF-80

95A46PBFNR-80


do szlifowania aluminium
ʚʡʵʮʡʞʪʤʘʠʞʖʡʴʢʞʣʞʵ
do szlifowania stali nierdzewnych
ʚʡʵʮʡʞʪʤʘʠʞʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ

3U]\NáDG\R]QDF]HĔ
ɉɪɢɦɟɪɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ
27-125x6x22.2 – 95A24QBF – 80
27-180x8x22.2 – 98C/A24PBF – 80
27-230x10x22.2 – 95A46PBFNR – 80

www.archimedes.com.pl
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ĝ&,(51,&(7<38'235=(&,1$1,$±35267(
ĝ&,(51,&(7<38'235=(&,1$1,$=2%1,ĩ21<0ĝ52'.,(0

A

ɒɅɂɎɈȼȺɅɖɇɕȿɄɊɍȽɂɌɂɉȺȾɅəɊȿɁɄɂ±ɉɊəɆɕȿ
ɒɅɂɎɈȼȺɅɖɇɕȿɄɊɍȽɂɌɂɉȺȾɅəɊȿɁɄɂɋɍɌɈɉɅȿɇɇɕɆɐȿɇɌɊɈɆ

B
C

Ściernice typu 41 i 42 zbrojone przeznaczone są do przecinania różnych materiałów: stali twardych i miękkich, stali nierdzewnych, żeliwa, staliwa, aluminium, betonu, kamieni, lastryki, ceramiki, w postaci prętów, kształtowników, rur, płyt.
Stosowane są na przecinarkach ręcznych przenośnych, wahadłowych, przejezdnych, stacjonarce i narzędziowych.
ʎʡʞʪʤʘʖʡʲʣʱʛ ʠʦʩʙʞ ʨʞʥʖ  ʞ  ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʱ ʚʡʵ ʦʛʝʠʞ ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ ʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ ʨʘʛʦʚʤʟ ʞ ʢʵʙʠʤʟ ʧʨʖʡʞ 
ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟ ʧʨʖʡʞ  ʭʩʙʩʣʖ  ʡʞʨʤʟ ʧʨʖʡʞ  ʖʡʴʢʞʣʞʵ  ʗʛʨʤʣʖ  ʠʖʢʣʵ  ʨʛʦʖʬʬʤ  ʠʛʦʖʢʞʠʞ ʘ ʪʤʦʢʛ ʥʦʩʨʠʤʘ  ʥʦʤʪʞʡʛʟ ʨʦʩʗ ʥʡʞʨʅʦʞʢʛʣʵʴʨʧʵʣʖʥʛʦʛʣʤʧʣʱʫʦʩʭʣʱʫʮʡʞʪʢʖʮʞʣʠʖʫ ʢʖʵʨʣʞʠʤʘʱʫ ʥʛʦʛʚʘʞʜʣʱʫ ʧʨʖʬʞʤʣʖʦʣʱʫʞ
ʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʡʲʣʱʫʦʖʝʦʛʝʣʱʫʧʨʖʣʠʖʫ

&KDUDNWHU\VW\ND
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Gatunek i rodzaj materiału ściernego
Марка и тип абразива

95A, 99A, ZrA, 98C

Numer ziarna (granulacja)
Номер зерна (зерновой состав)

20-120

Twardość ściernic
Твердость шлифовальных кругов

N-T

Rodzaj i gatunek spoiwa
Вид и марка связки

B-żywiczne, BF-żywiczne, wzmocnione mechanicznie
#ʧʢʤʡʵʣʞʧʨʖʵ #'ʧʢʤʡʵʣʞʧʨʖʵ ʩʧʞʡʛʣʣʖʵʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞ

Prędkośc robocza [m/s]
Рабочая скорость [м/с]

50, 80, 100

TYP 41 – zbrojone/TYPE 41 – армированные

TYP 41 – zbrojone (Prędkość robocza 80 i 100 m/s)
ТИП 41 – армированные (Рабочая скорость 80 и 100 м/с)
wymiary / размеры

36

D

T

H

115

2.5 -3

22.2

125

2.5 -3

22.2

150

2.5 -3

22.2

180

2.5 -3

22.2

230

2.5 -3

22.2

A
B
C

TYP 42 – zbrojone (Prędkość robocza 80 m/s)
ТИП 42 – армированные (Рабочая скорость 80 м/с)
wymiary / размеры
D

U

H

115

2.5 -3

22.2

125

2.5 -3

22.2

150

2.5 -3

22.2

180

2.5 -3

22.2

230

2.5 -3

22.2

:\NRQDQLHVWDQGDUG
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
95A24RBF-80

98C24RBF-80


do przecinania stali i żeliwa
ʚʡʵʦʛʝʠʞʧʨʖʡʞʞʭʩʙʩʣʖ
do przecinania betonu i twardego żeliwa
ʚʡʵʦʛʝʠʞʗʛʨʤʣʖ ʠʛʦʖʢʞʠʞʞʨʘʛʦʚʤʙʤʭʩʙʩʣʖ

:\NRQDQLHVSHFMDOQH
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
98C/A24PBF-80

95A24PBFNR-80

95A24QBFSK-100

95A24QBFSK-80


do przecinania aluminium
ʚʡʵʦʛʝʠʞʖʡʴʢʞʣʞʵ
do przecinania stali nierdzewnych
ʚʡʵʦʛʝʠʞʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ
do przecinania szyn
ʚʡʵʦʛʝʠʞʦʛʡʲʧʤʘ
do przecinania szyn
ʚʡʵʦʛʝʠʞʦʛʡʲʧʤʘO

3U]\NáDG\R]QDF]HĔ
ɉɪɢɦɟɪɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ
41-180x3x22,2 – 95A24RBF-80
41-125x1.5x22.2 – 98C80NB-50
42-230x3x22.2 – 98C24RBF-80

www.archimedes.com.pl
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ĝ&,(51,&(/$0(/.2:( 3à<7.2:(

A

ɉɅȺɋɌɂɇɑȺɌɕȿɒɅɂɎɈȼȺɅɖɇɕȿɄɊɍȽɂ

B

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

C

Najlepsze narzędzia ścierne do gratowania i obróbki wykończeniowej stosowane w przenośnych
szlifierkach kątowych do obróbki wszystkich rodzajów metali, a w szczególności stali nierdzewnej
Cicha praca
Podłoże dopasowane do każdego ze specyficznych zastosowań
Możliwość wyboru większości materiałów ściernych do poszczególnych zastosowań
Bezpośrednie mocowanie na szlifierce bez konieczności używania dodatkowych podkładek
Gratowanie i wykańczanie powierzchni w jednej operacji
ʁʩʭʮʞʟʖʗʦʖʝʞʘʣʱʟʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʚʡʵʧʣʵʨʞʵʝʖʩʧʛʣʬʛʘʞʭʞʧʨʤʘʤʟʤʗʦʖʗʤʨʠʞ ʥʦʞʢʛʣʵʛʢʱʟʘʥʛʦʛʣʤʧʣʱʫ
ʩʙʡʤʘʱʫʮʡʞʪʢʖʮʞʣʠʖʫʚʡʵʤʗʦʖʗʤʨʠʞʘʧʛʫʘʞʚʤʘʢʛʨʖʡʡʖ ʤʧʤʗʛʣʣʤʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ
ɷʛʧʮʩʢʣʖʵʦʖʗʤʨʖ
ʄʧʣʤʘʖʣʞʛ ʖʚʖʥʨʞʦʤʘʖʣʣʤʛʠʤʨʚʛʡʲʣʱʢʧʪʛʦʖʢʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ
ɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʥʤʚʗʤʦʖʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʖʖʗʦʖʝʞʘʤʘʚʡʵʠʤʣʠʦʛʨʣʤʙʤʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ
ʃʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤʛʠʦʛʥʡʛʣʞʛʣʖʮʡʞʪʢʖʮʞʣʠʛʗʛʝʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʫʮʖʟʗ
ʉʚʖʡʛʣʞʛʝʖʩʧʛʣʬʛʘʞʪʞʣʞʮʣʖʵʤʗʦʖʗʤʨʠʖʘʤʚʣʤʟʤʥʛʦʖʬʞʞ

&KDUDNWHU\VW\ND
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Gatunek i rodzaj materiału ściernego
Марка и тип абразива

95A

95A INOX

ZrA

98C

Numer ziarna (granulacja)
Номер зерна (зерновой состав)

40-120

36-120

24-120

60-280

Podłoże
Основа

FV- tkanina szklana, ALU-aluminium, PLS-tworzywo sztuczne
'7ʧʨʛʠʡʤʨʠʖʣʲ "-6ʖʡʴʢʞʣʞʟ 1-4ʥʤʡʞʢʛʦ

Dostępne ściernice
Доступные размеры

100x16, 115x22.2, 127 x 22.2, 178x22.2, 230x22.2

Prędkośc robocza [m/s]
Рабочая скорость [м/с]

max 80

&KDUDNWHU\VW\NDSRGáRĪD
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɫɧɨɜɵ
Średnica lamelkowa z podłożem w postaci impregnowanej tkaniny z włókna szklanego. Średnica lekka, łatwo dopasowująca się do obrabianego kształtu. Nie powoduje powstawania rys na obrabianym przedmiocie, łatwiejsza obróbka
naroży. Dobra do wszystkich zastosowań.
Średnica lamelkowa z podłożem aluminiowym. Do szlifowania płaskich powierzchni. Sztywność podłoża aluminiowego
powoduje większy nacisk na obrabiany przedmiot. Nie stosuje się w przypadku obróbki obwodem i prawdopodobieństwa
zetknięcia się podłoża z obrabianym podłożem. Tańsza w porównaniu ze ściernicą z podłożem w postaci impregnowanej
tkaniny z włókna szklanego.
Ściernica lamelkowa z podłożem z tworzywa sztucznego. Wykonana na podłożu nylonowym o bardzo dużej wytrzymałości z mniejszą liczbą lamelek. Taka kombinacja umożliwia większą powierzchnię kontaktu z obrabianym materiałem
i tym samym zapewnia szlifowanie z dużą mocą. Ściernice te łączą korzyści płynące z zastosowania podłoża w postaci tkanin
z włókna szklanego z umiarkowaną ceną podłoża aluminiowego.
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Пластинчатый круг с основой из импрегнированной стеклотканиʁʛʙʠʞʟʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʱʟʠʦʩʙ ʥʦʞʧʥʤʧʖʗʡʞʘʖʛʢʱʟʠʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʤʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞʃʛʤʧʨʖʘʡʵʛʨʬʖʦʖʥʞʣʣʖʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʤʢʥʦʛʚʢʛʨʛ ʤʗʡʛʙʭʖʛʨʤʗʦʖʗʤʨʠʩ
ʩʙʡʤʘʅʤʚʫʤʚʞʨʚʡʵʡʴʗʤʙʤʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ

A

Пластинчатый круг с поликоровой (алюминиевой) основой.ɺʡʵʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵʥʡʤʧʠʞʫʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʛʟɼʛʧʨʠʖʵ
ʤʧʣʤʘʖ ʤʠʖʝʱʘʖʛʨ ʗʤʡʲʮʛʛ ʚʖʘʡʛʣʞʛ ʣʖ ʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʱʟ ʥʦʛʚʢʛʨ ʃʛ ʥʦʞʢʛʣʵʛʨʧʵ ʘ ʧʡʩʭʖʛ ʤʗʦʖʗʤʨʠʞ ʢʛʨʤʚʤʢ
ʤʙʞʗʖʣʞʵʞʘʛʦʤʵʨʣʤʧʨʞʠʤʣʨʖʠʨʖʤʧʣʤʘʖʣʞʵʧʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʤʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲʴɺʛʮʛʘʡʛʠʦʩʙʖʧʤʧʣʤʘʤʟʞʝʞʢʥʦʛʙʣʞʦʤʘʖʣʣʤʟʧʨʛʠʡʤʨʠʖʣʞ

B
C

Пластинчатый круг с полимерным основой.ɾʝʙʤʨʤʘʡʛʣʣʖʘʱʧʤʠʤʥʦʤʭʣʤʟʣʛʟʡʤʣʤʘʤʟʤʧʣʤʘʛʧʢʛʣʲʮʞʢʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʢʥʡʖʧʨʞʣʤʠʈʖʠʖʵʠʤʢʗʞʣʖʬʞʵʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʥʡʤʯʖʚʲʠʤʣʨʖʠʨʖʧʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʱʢʢʖʨʛʦʞʖʡʤʢ ʨʛʢʧʖʢʱʢ
ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʵ ʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʛ ʮʡʞʪʤʘʖʣʞʛ ʓʨʞ ʠʦʩʙʞ ʧʤʭʛʨʖʴʨ ʘ ʧʛʗʛ ʥʦʛʞʢʩʯʛʧʨʘʖ ʧʨʛʠʡʤʨʠʖʣʛʘʤʟ
ʤʧʣʤʘʱʞʩʢʛʦʛʣʣʩʴʬʛʣʩʖʡʴʢʞʣʞʛʘʤʟʥʤʚʡʤʜʠʞ

&KDUDNWHU\VW\NDURG]DMyZQDV\SXĞFLHUQHJR
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɢɩɨɜɚɛɪɚɡɢɜɨɜ
Elektrokorund cyrkonowy (ZrA) Materiał ścierny do szlifowania z dużymi naciskami, polecany zarówno do gratowania
i obróbki wykończeniowej metali żelaznych i stali nierdzewnych.
Elektrokorund zwykły (95A) Materiał ścierny ogólnego przeznaczenia do szlifowania wszystkich materiałów żelaznych
i aluminiowych. Jest to materiał tańszy od elektrokorundu cyrkonowego.
Elektrokorund specjalny (95A-INOX) Materiał powlekany do specjalnych zastosowań w znacznym stopniu redukujący
„zaklejanie się” ściernicy i „przypalanie” obrabianego materiału. Doskonałe własności skrawne ściernicy wpływają na znaczne zwiększenie wydajności obróbki w porównaniu z zastosowaniem typowego ziarna ściernego. Polecany do szlifowania
blach i delikatnych przedmiotów ze stali nierdzewnej, wysokostopowej np. zawierającej dużo chromu.
Węglik krzemu (98C) Materiał ścierny przeznaczony do szlifowania kamienia, szkła, metali nieżelaznych i stopów.

Циркониевый электрокорунд (ZrA)ɶʗʦʖʝʞʘʚʡʵʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵʧʩʧʞʡʛʣʣʤʟʥʤʚʖʭʛʟ ʦʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵʚʡʵʝʖʭʞʧʨʠʞ
ʞʪʞʣʞʮʣʤʟʤʗʦʖʗʤʨʠʞʭʛʦʣʱʫʢʛʨʖʡʡʤʘʞʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ
Обычный электрокорунд (95A)ɶʗʦʖʝʞʘʤʗʯʛʙʤʣʖʝʣʖʭʛʣʞʵʚʡʵʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵʘʧʛʫʭʛʦʣʱʫʢʛʨʖʡʡʤʘʞʖʡʴʢʞʣʞʵ
ʓʨʤʨʢʖʨʛʦʞʖʡʚʛʮʛʘʡʛʬʞʦʠʤʣʞʛʘʤʙʤʳʡʛʠʨʦʤʠʤʦʩʣʚʖ
Специальный электрокорунд (95A-INOX) ɶʗʦʖʝʞʘ ʧ ʥʤʠʦʱʨʞʛʢ ʚʡʵ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʙʤ ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵ  ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤ
ʩʢʛʣʲʮʖʴʯʞʟvʝʖʠʡʛʞʘʖʣʞʛwʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʤʙʤʠʦʩʙʖʞvʥʦʞʙʤʦʖʣʞʛwʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢʤʙʤʢʖʨʛʦʞʖʡʖʄʨʡʞʭʣʱʛʦʛʝʖʡʲʣʱʛʧʘʤʟʧʨʘʖʠʦʩʙʖʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤʩʡʩʭʮʖʴʨʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲʤʗʦʖʗʤʨʠʞʥʤʧʦʖʘʣʛʣʞʴʧʤʗʱʭʣʱʢʞʖʗʦʖʝʞʘʖʢʞ
ʆʛʠʤʢʛʣʚʩʛʨʧʵ ʚʡʵ ʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵ ʡʞʧʨʤʘ ʞ ʨʤʣʠʞʫ ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʟ ʞʝ ʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟ ʞ ʘʱʧʤʠʤʡʛʙʞʦʤʘʖʣʣʤʟ ʧʨʖʡʞ 
ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʧʗʤʡʲʮʞʢʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛʢʫʦʤʢʖ
Карборунд (98C)ɶʗʦʖʝʞʘ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʣʱʟʚʡʵʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵʠʖʢʣʵ ʧʨʛʠʡʖ ʬʘʛʨʣʱʫʢʛʨʖʡʡʤʘʞʧʥʡʖʘʤʘ
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:\NRQDQLHVWDQGDUG

A

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
Podłoże / Основа:

Materiał ścierny / Абразив:
Kształt / Форма:


B

impregnowana tkanina z włókna szklanego FV
ʞʢʥʦʛʙʣʞʦʤʘʖʣʣʖʵʧʨʛʠʡʤʨʠʖʣʲ'7
ZrA, 95A-INOX
wypukła WP
ʘʱʥʩʠʡʱʟ81

C
3U]\NáDG\R]QDF]HĔ
ɉɪɢɦɟɪɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ
115x22.2 WP-95A-INOX40FV-80
127x22.2 WP-ZrA36FV-80

ĝ&,(51,&(7<38*$51.2:(672ĩ.2:(
ɒɅɂɎɈȼȺɅɖɇɕȿɄɊɍȽɂɌɂɉȺɑȺɒȿɑɇɕȿɍȽɅɈȼɕȿ

Ściernice typu 11 produkowane są w różnych wariantach konsumpcyjnych: z otworem przelotowym, z wkładką gwintowaną w otworze, ze zbrojonym dnem. Przeznaczone są do zgrubnego i dokładnego szlifowania różnych materiałów: stali,
żeliwa, staliwa, brązu, mosiądzu, aluminium, betonu, kamieni, lastryki, ceramiki np. spoin konstrukcji stalowych, odlewów,
szyn kolejowych, powierzchni lastrykowych, wyrównywania betonu, prac remontowo-renowacyjnych itp. Stosowane są
na przenośnych ręcznych szlifierkach elektrycznych i pneumatycznych, na szlifierkach przejezdnych, w agregatach szlifierskich.
ʎʡʞʪʤʘʖʡʲʣʱʛ ʠʦʩʙʞ ʨʞʥʖ  ʥʦʤʞʝʘʤʚʵʨʧʵ ʘ ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ ʥʤʨʦʛʗʞʨʛʡʲʧʠʞʫ ʘʛʦʧʞʵʫ ʧʤ ʧʠʘʤʝʣʱʢ ʤʨʘʛʦʧʨʞʛʢ  ʧ
ʦʛʝʲʗʤʘʤʟ ʘʧʨʖʘʠʤʟ ʘ ʤʨʘʛʦʧʨʞʞ  ʧ ʖʦʢʞʦʤʘʖʣʣʱʢ ʚʣʤʢ ʄʣʞ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʱ ʚʡʵ ʭʛʦʣʤʘʤʙʤ ʞ ʥʦʛʬʞʝʞʤʣʣʤʙʤ
ʮʡʞʪʤʘʖʣʞʵʦʖʝʡʞʭʣʱʫʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘʧʨʖʡʞ ʭʩʙʩʣʖ ʡʞʨʤʟʧʨʖʡʞ ʖʡʴʢʞʣʞʵ ʗʦʤʣʝʱ ʡʖʨʩʣʞ ʗʛʨʤʣʖ ʠʖʢʣʵ ʨʛʦʖʬʬʤ 
ʠʛʦʖʢʞʠʞ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʮʘʤʘʧʨʖʡʲʣʱʫʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʟ ʤʨʡʞʘʤʠ ʦʛʡʲʧʤʘ ʢʤʝʖʞʭʣʱʫʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʛʟ ʘʱʦʖʘʣʞʘʖʣʞʵʗʛʨʤʣʖ ʦʛʢʤʣʨʣʤʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʛʡʲʣʱʫʦʖʗʤʨʞʨʥʅʦʞʢʛʣʵʴʨʧʵʣʖʥʛʦʛʣʤʧʣʱʫʦʩʭʣʱʫʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʫʞʥʣʛʘʢʖʨʞʭʛʧʠʞʫ
ʮʡʞʪʢʖʮʞʣʠʖʫ ʮʡʞʪʤʘʖʡʲʣʱʫʧʨʖʣʠʖʫ

&KDUDNWHU\VW\ND
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
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Gatunek i rodzaj materiału ściernego
Марка и тип абразива

95A, 99A, CrA, ZrA, 98C

Numer ziarna (granulacja)
Номер зерна (зерновой состав)

14-180

Twardość ściernic
Твердость шлифовальных кругов

G-T

Rodzaj i gatunek spoiwa
Вид и марка связки

V- ceramiczne, B-żywiczne
7ʠʛʦʖʢʞʭʛʧʠʖʵ #ʧʢʤʡʞʧʨʖʵ

Prędkośc robocza [m/s]
Рабочая скорость [м/с]

48, 50

D

D

D

W

D

W
K

K

T

T
E

E

T
E

H
J

H
J

A

K

T

K

W

B

E

W

H
J

H
J

C
wymiary / размеры
D

T

H

J

W

E

K

TYP

95

40

32

73.5

6.5

10

60

11

110

55

22.2

90

20

12

48

11

110

55

22.2

90

20

12

48

1111

125

50

5/8’’-11

100

25

20

50

1112

125

50

32

100

25

20

50

11

150

50

5/8’’ - 11

120

40

20

54

1112

150

40

32

120

37

12

74

11

150

50

5/8’’-11

120

40

20

54

1113

3U]\NáDG\R]QDF]HĔ
ɉɪɢɦɟɪɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ
11-110x55x22.2 – 98C16NB-48
1112-150x50x5/8’’ – 11-W40,E20 – 95A16QB – 48

2]QDF]HQLDXSURV]F]RQH
ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ"
11-110x55x22.2 – 98C16NB-48
1112-150x50x5/8’’ – 11-95A16QB-48

8ZDJD
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Wg ISO typ 11 – dawniej oznaczony T10
Согл. ISO тип 11 – ранее обозначаемый T10
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