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VSM ACTIROX

MADE IN  GERMANY

 > Maximális lehordás a szabályos geometriájú kerámia-
szemcséknek köszönhetően, ami alacsonyabb működési 
költségeket eredményez, például az energia- és a tárolási 
költségek terén

 > A gyorsabb csiszolásnak köszönhetően több mint két-
szeres lehordási teljesítményre képes a hagyományos 
kerámiaszemcsés csiszolóanyagokhoz képest

 > Az alacsony és közepes érintkezési nyomás jelentősen  
csökkenti a gép és a kezelő terhelését

 > Kiváló teljesítmény szuperötvözetek, saválló acél és  
ötvözetlen acél esetén, az optimalizált szórási sűrűségnek 
köszönhetően

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

NEW

A szabályos geometriájú kerámiaszemcsés ACTIROX maximális lehordást 
biztosít. Az agresszív forgácsolás és az alacsony kontakt nyomás együttese 
kevesebb zajt és rezgést eredményez, valamint csökkenti a gép és keze-
lőinek terhelését. A gyorsabb finiselés jelentősen csökkenti a megmunká-
lási időt. A TOP SIZE csiszolásaktív réteg hideg vágást eredményez, ami 
jelentősen csökkenti az anyagveszteséget és feleslegessé teszi a további 
utómunkát.

Termékinformációs lap · Csiszolószalagok · Tekercsek

Anyagok

Jellemzők

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.

Előnyök Szemcse technológia

Nagyon erős poliészter hordozó

Geometriailag formált kerámiaszemcse

Az optimális kötésnek köszönheto a 
magas teljesítmény

A csiszolószemcsék egyenes felületeinek 
optimális szöge adja az agresszív csiszolást
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Szemcsetípus Kerámia

Kötés Teljes  
műgyantakötésű

Szín „Petrol” kék

Hordozó anyaga Y-poliészter

Rugalmasság Nagyon erős

Gyártási  
szélesség 1,480 mm

Szemcseméret:1)

1) További szemcsék kérésre. A műszaki változtatások fenntartva.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Németország 
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315 
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com


