
KOD Przeznaczenie Wymiar [mm] Ilość w opakowaniu 
[szt]

Ilość w opakowaniu 
zbiorczym [szt]

Waga w opakowaniu 
zbiorczym [kg]

 TARCZE DO CIĘCIA METALU
Specjalistyczne tarcze do cięcia wykonane z kompozytów ciężko ściernych gwarantujących niższe zużycie narzędzia w czasie pracy. 
Podwyższona zawartość drobin diamentu wpływa na wysoką jakość cięcia. Wysokowartościowy elektrokorundowy materiał ścierny; 
spoiwo żywiczne wzmocnione mechanicznie; wyprodukowane zgodnie z normą EN 12413.

TMCO001 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 115 × 1,0 × 22,2 25 500 14
TMCO002 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 115 × 1,5 × 22,2 25 400 13
TMCO003 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 125 × 1,0 × 22,2 25 500 17
TMCO004 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 125 × 1,5 × 22,2 25 400 17,8
TMCO005 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 125 × 2,5 × 22,2 25 400 17,8
TMCO006 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 230 × 2,0 × 22,2 25 100 18
TMCO007 Tarcza do cięcia metalu (Typ 41) 230 × 3,2 × 22,2 25 50 14,5
TICO001 Tarcza do cięcia stali nierdzewnej (Typ 41) 115 × 1,2 × 22,2 25 500 14
TICO002 Tarcza do cięcia stali nierdzewnej (Typ 41) 125 × 1,2 × 22,2 25 500 17

 TARCZE DO SZLIFOWANIA METALU
Wysokowydajne, profesjonalne tarcze do szlifowania. Wykonane z materiałów o podwyższonym współczynniku tarcia Wysokowarto-
ściowy elektrokorundowy materiał ścierny; wysokiej jakości żywice; wzmocniona siatką bakelitowo-fi berglassową; wyprodukowane 
zgodnie z normą EN 12413.

TMGO001 Tarcza do szlifowania metalu (Typ 27) 125 × 6,8 × 22,2 10 80 14

 ŚCIERNICE LAMELKOWE
Wykonane z lamelek z płótna z ziarnem korundowym na dysku z włókna szklanego. Przeznaczone do obróbki stali i metali kolorowych 
stroną czołową. Przekładki z płótna ściernego gwarantują intensywny szlif; do mocowania na szlifi erki kątowe; otwór 22,2 mm.

TADO001 Ściernice lamelkowe do metalu G40 125 10 10 9
TADO002 Ściernice lamelkowe do metalu G60 125 10 10 9
TADO003 Ściernice lamelkowe do metalu G80 125 10 10 9

 TARCZE DIAMENTOWE CIĄGŁE
Wzmocniona konstrukcja rdzenia tarcz umożliwia stabilną pracę. Unikalny system nawlekania cząstek diamentu na powierzchnię 
roboczą narzędzia zapewnia dłuższą trwałość. Stabilny korpus zapewnia optymalny ruch obrotowy. Przeznaczone do cięcia na mokro 
glazury, ceramiki, marmuru. Efektywna praca przy niskich kosztach; otwór 22,2.

TDCO001 Tarcza diamentowa ciągła 125 1 100 14
TDCO002 Tarcza diamentowa ciągła 230 1 25 17

 TARCZE DIAMENTOWE SEGMENTOWE
Precyzyjne i wysokowydajne narzędzie. Wzmocniony rdzeń gwarantuje stabilną pracę tarcz podczas cięcia materiałów o dużej gęsto-
ści i twardości. Powierzchnia tnąca wykonana jest z ulepszanej stali ciężko ściernej i powleczona dodatkową warstwą grubo frakcyj-
nych cząstek diamentu. Stabilny korpus zapewniający optymalny ruch obrotowy. Przeznaczone do cięcia na sucho cegły, klinkieru, 
kamienia naturalnego i sztucznego. Efektywna praca przy niskich kosztach; otwór 22,2 mm.

TDSO001 Tarcza diamentowa segmentowa 125 1 100 14
TDSO002 Tarcza diamentowa segmentowa 230 1 25 17

TARCZE DIAMENTOWE TURBO
Wysokiej jakości tarcze z ostrzem diamentowym. Wzmocniony rdzeń pozwala na wykonanie pracy szybciej i sprawniej. Dodatkowe 
powłoki drobin diamentu naniesione na krawędzie skrawania zapewniają ponadprzeciętną ostrość przez długi czas. Stabilny korpus 
zapewnia optymalny ruch obrotowy. Przeznaczona do cięcia na mokro i sucho betonu, kamienia, twardej ceramiki, gresu i cienkiego 
granitu. Efektywna praca przy niskich kosztach; otwór 22,2 mm.

TDTO001 Tarcza diamentowa turbo 125 1 100 14
TDTO002 Tarcza diamentowa turbo 230 1 25 17
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