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AF890
VSM ACTIROX

Saválló acélSzuper-
ötvözetek

Ötvözetlen
acél 

Alumínium Nem 
vastartalmú 
fémek

NEW

Maximális lehordási teljesítmény és magas kezdeti agresszivitás a szabá-
lyos geometriájú kerámiaszemcséknek köszönhetően. A kiegészítő TOP 
SIZE csiszolásaktív bevonatnak köszönhetően kiválóan alkalmas saválló 
acélok és szuperötvözetek hideg vágással és elszíneződés nélkül történő 
megmunkálására. Az AF890 akkor éri el maximális teljesítményét, ha sarok-
csiszolókkal használja a felső teljesítménytartományban.
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Termékadatlap · Fíbertárcsa

Szemcsetípus Kerámia

Kötés Teljesműgyanta

Szín „Petrol” kék

Hordozó anyaga Vulkánfíber
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Anyagok

Lellemzők

Alaktartó vulkánfíberhordozó

Geometriailag formált kerámiaszemcse

Az optimális kötésnek köszönhető a 
magas teljesítmény

A csiszolószemcsék egyenes felületeinek 
optimális szöge adja az agresszív csiszolást

Plusz a csiszolási teljesítményben
A gyakorlat azt mutatta, hogy az ACTIROX csiszoló-
anyagok nagyobb csiszolási teljesítménnyel rendel-
keznek, mint a hasonló, hagyományos csiszolóanyagok 
– egyenletes csiszolási kép mellett.

Az adott szemcseméret esetén elvártnál magasabb 
fokú lehordás érhető el oly módon, hogy a felületet 
nem lesz durvább. Az igazi plusz minden csiszolási 
folyamat számára.

 > Maximum lehordás a szabályos geometriájú szemcsék-
nek köszönhetően, ami a működési költségek csökkené-
séhez vezet

 > Kétszeres lehordási teljesítmény a hagyományos kerámi-
aszemcsés csiszolóanyagokhoz képest

 > A termelékenység növekedése: Több munkadarab idő-
egységenként

 > A rendkívül stabil , tartós hordozó a legmagasabb szintű 
biztonsági követelményeknek is megfelel

 > A VSM TURBO PAD 3 formázott és rendkívül kemény 
felfogó tányérja növeli a lehordási teljesítményt

 > Hideg csiszolási folyamatok és hosszabb élettartam a 
VSM TOP SIZE csiszolásaktív bevonatnak köszönhetően

Előnyök Szemcse technológia

Szemcseméret:1)

1) További szemcsék kérésre. A műszaki változtatások fenntartva.
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