Ficha de informação do produto
Cintas · Rolos

AK 890 Y
VSM ACTIROX
Materiais
SUPERALLOY

Tipo de grão

Cerâmico

Ligação

Ligado com
resina completa

Cor

Azul petróleo

Super ligas

Aço
inoxidável

Alumínio

Muito resistente

Aço não
ligado

Baixa a média Dispersão
pressão
média fechado

Cu
Ni
Zn

Al

Material de suporte Poliéster Y
Flexibilidade

Características

STAINLESS
STEEL

Metal não
ferroso

Também para
lixagem a molhado

Largura de produção 1480 mm

O ACTIROX com grão cerâmico de forma geométrica consegue uma remoção de
material extremamente elevada por unidade de tempo. Graças à sua rápida velocidade
de processamento, a AK890Y oferece resultados particularmente impressionantes ao
rebarbar chapas ou remover material residual. Um corte agressivo combinado com
uma baixa pressão de contacto resulta na geração de menos ruído e vibração, e menos
carga para a máquina e os seus operadores. A camada com ajuda de corte TOP SIZE
reduz a temperatura na área de contacto.
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Benefícios
>> Remoção máxima de material graças ao grão cerâmico de
forma geométrica, resulta em menores despesas operacionais, tais como custos de energia e armazenamento
>> Mais do que o dobro da remoção de material em comparação com abrasivos de grão cerâmico convencionais, graças
ao lixamento mais rápido
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Tecnologia de grãos
Grão cerâmico de forma geométrica
Grãos abrasivos verticais em ângulos
perfeitos asseguram um corte agressivo
Desempenho máximo graças a
revestimento de tamanho ótimo
Costado de poliéster muito resistente

>> As pressões de contacto baixas a médias reduzem significativamente a tensão na máquina e no operador
>> Desempenho superior com superligas, aço inoxidável e aço
não ligado graças à densidade otimizada do revestimento
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1)

Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.
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>> Processos de lixamento frio e vidas úteis alargadas graças à
camada com ajuda de corte VSM TOP SIZE

