
44 JELÖLÉSEK

Korlátozások

Gépek

Biztonsági előírások Felhasználási terület

Színkódok

Átlós csík színe
Maximális sebesség és fordulatszám

Használja az előírt  
védőeszközöket!

Sín
Ötvözött 
acél Kő

Acél Inox Univerzális

Tartsa be a gépkönyv és  
a vonatkozó szabványok előírásait!

Használja a megfelelő  
védőburkolatot!

Méret Specifikáció  Megfelelőség
Szemcse típusa / Szemcse 
finomsága / Keménység és 
szerkezetszám / Kötés típusa

Átmérő x Vastagság x Furat oSa logó
Vonatkozó szabvány

Maximális sebesség  
és fordulatszám
A gép fordulatszáma nem haladhatja meg  
a korongon feltüntetett maximális üzemi 
fordulatszámot!

Felülettisztításra, 
homlokköszörülésre
nem használható!

Nem használható 
szabadkézi és kézi 
vezetésű köszörüléshez!

Nedves köszörülésre 
nem használható!

Kézi gép Mozgatható 
gép

Állványos 
gép

Sérült korong 
nem használható!

Piros: max. 80 m/s

Zöld: max. 100 m/s

Keret színe

Lila: rozsdamentes acélok

Világoskék: ötvözött acélokKék: acélok

Zöld: kőzetek

Szürke: alumínium

Jelölések

1A
11A
16A
62A
72A
61A

1C 
AC

normálkorund
speciális kevert korund
speciális kevert korund
speciális kevert korund
speciális kevert korund
speciális kevert korund
fekete szilíciumkarbid
 kevert korund  
és fekete szilíciumkarbid

Köszörűszemcse

75
100
115
125
150
180
230
300

Átmérő
[mm]

355
400
500

Átmérő
[mm]

20 400
15 300
13 300
12 250
10 200

8 500
6 650
5 100

—
—
—
—
—
—
—

6 400

Max. RPM [1/min]
80 [m/s] 100 [m/s]

4 400
3 850
3 100

5 500
4 800
3 850

Max. RPM [1/min]
80 [m/s] 100 [m/s]

A korong lejárati ideje
Felhasználható V 07 2018  
(2018. július végéig) A vágó- és tisztítókorongok 
a gyártástól számított 3 évig használhatóak!

Alumínium



Vékony vágókorongok



6 VÁGÓ- TISZTÍTÓKORONGOK

Felépítésükből adódóan a vékony korongok biztonsági színvonala kiemelkedő  
fontosságú. A Graniflex korongok megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi szabvány-
előírásoknak, amit rendszeres szilárdságtani vizsgálatok, robbantás és  
oldalterhelés tesztek igazolnak.

Biztonság

A korong geometriájából adódóan vágáskor mérsékelt az anyagveszteség, a kis  
kontaktfelület pontosabbá teszi a darabolást, könnyebbé és gyorsabbá a munkavégzést.  
A sorjamentes vágás miatt kisebb az utólagos megmunkálási igény.  
A vágáshoz minimális nyomóerő szükséges, csökken a gépek teljesítményigénye.

Vékony korongok előnyei

Alacsonyabb teljesítményű sarokcsiszolóhoz mindig puhább korongot válasszon,  
különben a korong elporlik vagy beég. A keményebb, hosszú élettartamú korongok 
előnyeit csak nagy teljesítményű gépeken tudja kihasználni, mert a szemcsék akkor 
képesek az önéleződésre, ha nem esik vissza a vágási sebesség.

A sarokcsiszoló teljesítménye

A választás: FÉM vagy INOX vágókorong? 

Az általános acélokhoz ajánlott korongok olyan vágást elősegítő 
természetes anyagokat (pl. pirit) tartalmaznak, amelyek elkerü-
lendők a korrózióra érzékeny anyagokon való munka során.  
Az ilyen kén és vastartalmú anyagok beindítják a rozsdaképződést.
A rozsdamentes és saválló anyagokon való köszörülési feladatok 
nyitottabb, porózusabb, puhább korongokat igényelnek. Ezek  
az acélok anyagukban is keményebbek, ezért ezekhez lágyabb 
korongokat ajánlunk, amellyel elkerülhető a felület beégése (el-
kékülés, elszíneződés).

Egy fémre ajánlott, hosszú élettartamú, kemény vágókorong  
teljesítménye mindig nagyobb szerkezeti acélon, mint egy azonos 
minőségi kategóriájú inox korongé.
Erőművi, vegyipari, élelmiszeripari, olajipari és egészségügyi al-
kalmazások során csak vas-kén-klórmentes korongot használjon!

→  Keresse a következő jelöléseket vas-, kén-, klórmentes korongokon! 
Fe, S, Cl ≤ 0,1% 

Fe-S-Cl
FREE



7 VÉKONY VÁGÓKORONGOK

Graniflex Cutting-Master vékony vágókorong szerkezeti acélhoz és inoxhoz

Graniflex Cutting-Master prémium minőségű vékony vágókorongok

A Cutting-Master extra vékony, prémium vágókorong családunk sokoldalú alkalmazásra,  
több típusú vágási feladatra optimális választás. Olyan szerszám, amelynek vágási teljesítménye 
és kiemelkedően hosszú élettartalma a legmagasabb igényeknek is megfelel. Kényelmes,  
gyorsan dolgozó korong. Vas-, kén-, klórmentes összetétel, így biztonsággal alkalmazható  
korrózióra érzékeny anyagok megmunkálására is.

→  Extra vékony, prémium kategóriájú termékcsalád, professzionális felhasználóknak!

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 61A 46 / 60 T8 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)
→ Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

Megmunkálandó anyag
• szerkezeti acélok
• szerszámacélok
•  rozsdamentes és saválló 

acélok

Felhasználási terület
• lemezek
• laposvasak
• kis keresztmetszetű rudak
• kis keresztmetszetű csövek

Előnyök
• nagy vágási teljesítmény
• hosszú élettartam
• alacsony hőképződés
• minimális nyomóerő

75 x 1,0 x 10
100 x 1,0 x 16
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
150 x 1,6 x 22,23
180 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23

40567
40440
40120
40121
40122
40119
40140
40139
40222

Rendelésre
Rendelésre

Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári

5998984405674
5998984404400
5998984401201
5998984401218
5998984401225
5998984401195
5998984401409
5998984401393
5998984402222

25
25
25
25
25
25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség



8 VÉKONY VÁGÓKORONGOK

A Graniflex termékcsaládot az ipari igénybevételnek megfelelően fejlesztettük ki. A speciális 
szemcsekombinációnak és hőkezelési technikának köszönhetően a vágás során alacsonyabb  
a hőképződés. Gazdaságos kompozit szerszámok precíziós feladatokra. 

Graniflex vékony vágókorongok
→  Gyors, pontos vágás, kedvező ár-érték arány.

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 1A 36 / 46 / 60 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)
→ Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

Megmunkálandó anyag
• szerkezeti acélok
• szerszámacélok

Felhasználási terület
• lemezek
• laposvasak
• kis keresztmetszetű rudak
• kis keresztmetszetű csövek

Előnyök
•  könnyű, gyors, pontos 

munkavégzés
• hosszú élettartam
• sorjamentes vágás
• kis anyagveszteség

→  Az 1,6mm-es korong oldalstabilitása nagyobb.  
Fokozott igénybevétel esetén az 1mm-es korong helyett válassza az 1,6mm vastag korongot!

Graniflex vékony vágókorong szerkezeti acélhoz

115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
150 x 1,6 x 22,23
180 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23

40001
40002
40012
40013
40128
40194
40086

Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári

5998984400013
5998984400020
5998984400129
5998984400136
5998984401287
5998984401942
5998984400860

25
25
25
25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség



9 VÉKONY VÁGÓKORONGOK

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 11A 46 / 60 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)
→ Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

Megmunkálandó anyag
• rozsdamentes acél

Felhasználási terület
• lemezek
• laposvasak
• kis keresztmetszetű rudak
• kis keresztmetszetű csövek

Előnyök
•  gyors, pontos munkavégzés
• gazdaságos darabolás
•  lágyabb összetétel, megelőz-

hető a munkadarab beégése

Graniflex vékony vágókorong inoxhoz

Graniflex vékony vágókorong alumíniumhoz

115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
180 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23

40435
40883
40436
40884
40885
40696

Raktári
Rendelésre

Raktári
Rendelésre
Rendelésre

Raktári

5998984404356
5998984408835
5998984404363
5998984408842
5998984408859
5998984406961

25
25
25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

125 x 1,0 x 22,23 40812 Raktári 5998984408125 25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: AC 46 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)
→ Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

Megmunkálandó anyag
• alumínium
• kőzetek

Felhasználási terület
• speciális alumínium profilok

Előnyök
•  gyors munkavégzés
• kisebb eltömődés, kenődés
•  lágyabb összetétel



10 VÁGÓ- ÉS TISZTÍTÓKORONGOK

→  Egy adott keresztmetszetű anyag darabolása akkor a leggazdaságosabb, ha a rendelkezésre álló legnagyobb 

átmérőjű koronggal vágja! 

→  Dolgozzon erőltetés nélkül, a gép súlya elegendő terhelést biztosít!

→  Gyököléshez használjon Combi-Mastert!

→  A KÖSZÖRŰSZERSZÁMOT EGYENESEN KELL VEZETNI A DARABOLÁSI RÉSBEN,  

HOGY NE ÉRJE OLDALIRÁNYÚ TERHELÉS ÉS NE AKADJON EL! 

→  HA A KORONG ELAKAD, A GÉP EREJE KÉPES KISZAKÍTANI A FURAT KÖRÜLI RÉSZT (AGY)!

→ VÁGÓKORONGOT SOHA NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓ KÖSZÖRÜLÉSRE!

PROBLÉMA

a korong túl gyorsan kopik,

élettartama rövid

a leválasztási teljesítmény alacsony,

a korong nem vág

a korong eltömődik

a korong palástja beég

túl nagy sorjaképződés

a korong széle rojtosodik,

kitöredezik, 

egyenetlenül kopik

korong törés, furatbetét kitörés

a korong vibrál

KIVÁLTÓ  OK

túl lágy / más anyagra ajánlott

túl vékony

túl alacsony a gép kerületi sebessége

túl nagy fordulatszám csökkenés

túl kemény a korong, széle beég és kifényesedik,  

    a vágott anyag felülete elszíneződik

túl kicsi a korongátmérő a munkadarab 

    keresztmetszetéhez képest

a gép teljesítménye túl alacsony

nem megfelelő összetételű szerszám használata  

     (pl. lágy szerszámacélhoz, rozsdamentes acélhoz,  

alumíniumhoz)

túl kemény a korong

túl nagy előtolás (nyomóerő)

a korong vezetése nem megfelelő, sokáig dolgozik  

    ua. a ponton

túl vastag a korong a munkadarabhoz

túl durva szemcséjű a korong

vágókorongot tisztításra használták

rossz a gép vezetése és a korong egy éles  

    sorjába beakadt

a munkadarab vibrációja

tisztítókoronggal túl lapos szögben tisztítottak

a vágókorong megszorult

túl nagy az előtolás

különböző átmérőjű felfogótárcsa

vágókorongot tisztításra használták  

    (oldalterhelés érte)

egyensúlyhibás a korong

a felfogótárcsa sérült, hibás, szennyezett

a gép csapágyhibás

hibás a korong felfogása, nem koncentrikus

MEGOLDÁSI JAVASLAT

válasszon keményebb összetételű korongot

vastagabb koronggal dolgozzon

használjon magasabb fordulatszámú gépet

használjon nagyobb teljesítményű  

    (watt) sarokcsiszolót

válasszon lágyabb összetételű vagy durvább  

    szemcsés korongot

használjon nagyobb átmérőjű korongot

használjon nagyobb teljesítményű sarokcsiszolót

válasszon nyitottabb, lágyabb korongot vagy speciálisan  

    adott anyagminőséghez ajánlott korongot

válasszon lágyabb összetételű korongot

csökkentse az előtolást

enyhe oszcilláló mozgással vezesse a gépet (előre- 

     hátra mozgatás), ha túl sokáig dolgozik ua. a ponton,  

a munkadarab túlmelegszik és beégeti a korongot

használjon vékonyabb korongot

válasszon finomabb szemcséjű korongot

tisztításra használjon tisztítókorongot vagy  

    Combi-Mastert

a gépet egyenesen, enyhe oszcilláló mozgással kell  

    vezetni a munkadarabban

a munkadarabot a vágás helyéhez közel kell rögzíteni  

    úgy, hogy a levágott darab szabadon leeshessen

optimális köszörülési szög 20-30 fok

a korongot egyenesen, oldalirányú terhelés nélkül  

     kell vezetni; a munkadarabot feszülésmentesen 

kell rögzíteni, hogy a levágott darab ne szorítsa 

meg a korongot

ne dolgozzon nyomással, a gép súlya elegendő

azonos átmérőjű felfogótárcsákat használjon

tisztításra használjon tisztítókorongot vagy  

    Combi-Mastert

használjon kiegyensúlyozott korongot

cserélje le vagy tisztítsa meg a felfogótárcsákat

cserélje a csapágyat

ellenőrizze a korong furatátmérőjét; felfogás után  

    a korong futását

Felhasználási problémák és megoldásaik



Graniflex vágókorongok



12 GRANIFLEX VÁGÓKORONGOK

Graniflex vágókorong szerkezeti acélhoz

A Graniflex termékcsaládot az ipari igénybevételnek megfelelően fejlesztettük ki. Nagy oldal-
stabilitású korongok, jobban ellenállnak a fokozott igénybevételnek. A növelt vágóképesség és 
hosszú élettartam biztosítja a gazdaságos darabolási megoldást.

Megmunkálandó anyag
• általános szerkezeti acélok
• szerszámacélok

Felhasználási terület
• profilok, idomacélok
•  tömör keresztmetszetű 

anyagok
•  nagyobb átmérőjű,  

vastagabb falvastagságú 
csövek, rudak

• vastagabb lemezek

Előnyök
•  hosszú élettartam
• nagy oldalstabilitás
• kiváló forgácsoló-képesség
• gazdaságos
•  kedvezőtlen munka- 

körülmények között is  
alkalmazható

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 1A 36 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)    → Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

115 x 2,0 x 22,23
115 x 2,5 x 22,23
115 x 3,2 x 22,23
125 x 2,0 x 22,23
125 x 2,5 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
150 x 2,0 x 22,23
150 x 2,5 x 22,23
150 x 3,2 x 22,23
180 x 2,0 x 22,23
180 x 2,5 x 22,23
180 x 3,2 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
230 x 3,2 x 22,23

40196
40005
40008
40014
40016
40019
40107
40021
40022
40024
40026
40028
40035
40039

Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári
Raktári

5998984401966
5998984400051
5998984400082
5998984400143
5998984400167
5998984400198
5998984401072
5998984400211
5998984400228
5998984400242
5998984400266
5998984400280
5998984400358
5998984400396

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

Graniflex vágókorongok
→  Kedvező ár-érték arányú kompozit szerszám.
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Graniflex vágókorong ötvözött acélhoz

Graniflex vágókorong inoxhoz

Megmunkálandó anyag
• magasan edzett anyagok
• ötvözött anyagok

Felhasználási terület
•  tömör keresztmetszetű 

anyagok
•  nagyobb átmérőjű,  

vastagabb falvastagságú 
csövek, rudak, profilok

• vastagabb lemezek

Előnyök
•  közepes keménységű  

korong
• nagy leválasztó képesség
• könnyű vágás
• gyors vágás

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 16A 30 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)    → Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 61A 30 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)    → Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

Megmunkálandó anyag
• rozsdamentes acélok
• magasan edzett anyagok
• ötvözött anyagok

Felhasználási terület
•  tömör keresztmetszetű 

anyagok
•  nagyobb átmérőjű,  

vastagabb falvastagságú 
csövek, rudak, profilok

• vastagabb lemezek

Előnyök
•  puha korong
• könnyű vágás

115 x 2,5 x 22,23
125 x 2,5 x 22,23
180 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23

40003
40015
40025
40034

Rendelésre
Rendelésre
Rendelésre
Rendelésre

5998984400037
5998984400150
5998984400259
5998984400341

25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

115 x 3,2 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
180 x 3,2 x 22,23
230 x 3,2 x 22,23

40011
40068
40033
40045

Rendelésre
Raktári

Rendelésre
Rendelésre

5998984400112
5998984400686
5998984400334
5998984400457

25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség



Graniflex Cutting-Master prémium minőségű vékony vágókorong

14 GRANIFLEX VÁGÓKORONGOK

Graniflex vágókorong kőzetekhez

Élettartam: 
Vágóképesség: 

Specifikáció: 1C 36 R8 BF 80
Sebesség: 80 m/s
Alak: 41 (egyenes)    → Hajlított vágókorongra kérje egyedi ajánlatunkat!

115 x 3,2 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
180 x 3,2 x 22,23
230 x 3,2 x 22,23

40010
40020
40031
40042

Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári

5998984400105
5998984400204
5998984400310
5998984400426

25
25
25
25

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

Megmunkálandó anyag
•  kőzetek (természetes  

kőzetek, műkő, mészkő)
• beton
• öntöttvas

Felhasználási terület
• csempe
• cserép
•  tégla
• vasöntvények

Előnyök
•  hosszú élettartam
• nagy oldalstabilitás
• könnyű vágás
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Felhasználási terület
  •  1A és 16A jelzésű, korund szemcsés összetételek a nagy keresztmetszetű idomacélok 

(hengerelt és hidegen hajlított „U”, „I”, „L”, „T” profilok, szögvasak, zártszelvények)  
rudak, csövek, laposacélok és lemezek darabolására

  •  1C, fekete szilíciumkarbid szemcsés korongok a természetes és mesterséges kőzetek 
(samott, homokkő, csempe, tégla, beton) megmunkálásához

 •  16A összetétel nemcsak sínek, hanem tömör és nagy keresztmetszetű anyagok darabolására 
(összetételében lágyabb, így könnyebb vágást biztosít) 

 •  egyedi igény esetén, konkrét feladatra fejlesztett típusokra kérje ajánlatunkat
Előnyök
  • hosszú élettartam    • gazdaságos munkavégzés    • nagy vágási sebesség

Adott feladathoz, a különböző munkadarab-anyagokhoz és méretekhez eltérő, nagy átmérőjű 
termékeket fejlesztettünk, mozgatható és állványos gépekre. A munkadarab anyagától függően 
közepes keménységű, illetve kemény korongokat, a munkadarab geometriájához és az alkal-
mazott gépekhez igazodva más-más átmérőjű és vastagságú korongokat ajánlunk. A fenti para-
méterek együttesen biztosítják a nagy vágási sebességet, és az egyenletesen magas köszörülési 
teljesítményt. A feladathoz optimalizált korongokkal a vágási idő röviddé, a munkavégzés haté-
konnyá és gazdaságossá válik.

Graniflex nagy átmérőjű korongok
→  Mozgatható és állványos gépekre kifejlesztett szerszám.
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300 x 3,2 x 20
300 x 3,2 x 25,4
300 x 3,2 x 32
355 x 3,2 x 25,4
355 x 3,5 x 25,4
400 x 4,0 x 40
400 x 3,5 x 25,4
500 x 5,0 x 40
300 x 3,2 x 20
300 x 3,5 x 22,23
300 x 3,5 x 32

D x T x H

40052
40220
40051
40829
40221
40062
40886
40065
40056
40291
40082

Cikkszám

 1A 30 S7 BF
 1A 30 S7 BF
 1A 30 S7 BF
 1A 24 S7 BF
 1A 24 S7 BF
 1A 24 S7 BF
 1A 24 S7 BF
 1A 24 S7 BF
 1C 30 R8 BF
16A 30 S7 BF
16A 30 S7 BF

Specifikáció

 80m/s
100m/s
100m/s
 80m/s
100m/s
100m/s
 80m/s
100m/s
 80m/s
100m/s
100m/s

Max. sebesség

Raktári
Rendelésre

Raktári
Rendelésre

Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári
Raktári

Rendelésre
Rendelésre

Elérhetőség

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5998984400525
5998984402208
5998984400518
5998984408293
5998984402215
5998984400624
5998984408866
5998984400655
5998984400563
5998984402918
5998984400822

Felhasználás

fém
fém
fém
fém
fém
fém
fém
fém
kőzet
sínvágó
sínvágó

Gép típusa

Mobil kis teljesítményű darabológép (CHOP SAW)
Hordozható asztali vágógép
Helyhez kötött állványos darabológép
Zárt terű állványos darabológép
Sínvágó

Teljesítmény

≤ 3 kW
3-5 kW
> 5 kW

Max. sebesség

80 m/s
80m/s; 100m/s
100 m/s
100 m/s
80m/s; 100m/s

→  Kérjük, a termék kiválasztásánál ellenőrizze a gép kerületi sebességét illetve a gép típusát,  
és annak megfelelő szerszámot válasszon!



Graniflex tisztítókorongok
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Graniflex Grinding-Master prémium minőségű tisztítókorongok

→  Szabad felületű prémium kategóriájú termékcsalád, professzionális felhasználóknak!

A legújabb szemcséknek és kötőanyag kombinációnak köszönhetően növeltük a korongok  
leválasztási sebességét. A Grinding-Master termékcsalád három üvegszövet erősítéssel készült, 
de a komfortosabb munkavégzés érdekében a dolgozófelületet szabadon hagytuk és beljebb 
helyeztük az erősítést. A megújult szerkezet stabilabbá, harapósabbá teszi a korongot. Könnyed 
munkavégzés mellett a nagy anyagleválasztás biztosítja a termelékenység növekedését.
Az ideális választás köszörülési költségei csökkentésére!

A Grinding-Master korongok a hagyományos szerkezetű korongokhoz hasonlóan három  
üvegszövet-erősítéssel készülnek. A felső rétegben, egymáshoz közel két szövet helyezkedik 
el, a harmadik a korong középső harmadában található, amelyek együttesen stabillá és ellen-
állóvá teszik a korongot. A dolgozófelület szabadon marad, ennek köszönhető, hogy a korong 
agresszívan viselkedik. Az erőltetés nélküli köszörülés által nő a dolgozó komfortérzete,  
kis nyomóerővel gyors és könnyű munkavégzést biztosít.

Üvegszövet

Dolgozófelület
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Graniflex Grinding-Master szerkezeti acélhoz és inoxhoz

Keménység: 
Élettartam: 
Leválasztás: 

Specifikáció: 72A 24 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 27

Megmunkálandó anyag
•  szerkezeti és szerszám-

acélok
• magasan ötvözött acélok
• edzett acélok
•  rozsdamentes és saválló 

acélok

Felhasználási terület
• sarkok és élek köszörülése
•  sorjátlanítás
•  keményebb hegesztési 

varratok tisztítása
• felületek csiszolása

Előnyök
•  nagy leválasztó képesség
•  kényelmes köszörülés  

erőltetés nélkül
•  hosszú élettartam
•  gyors és könnyű  

munkavégzés
•  alacsony hőképződés
•  minimális nyomóerő

45353
45349
45354
45355
45356

Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári
Raktári

5998984453538
5998984453491
5998984453545
5998984453552
5998984453569

10
10
10
10
10

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

115 x 6,5 x 22,23
125 x 6,5 x 22,23
150 x 6,5 x 22,23
180 x 6,5 x 22,23
230 x 6,5 x 22,23
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Keménység: 
Élettartam: 
Leválasztás: 

Specifikáció: 62A 24 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 27

Megmunkálandó anyag
•  szerkezeti és szerszám-

acélok
• alacsonyan ötvözött acélok
• acélöntvények

Felhasználási terület
• sarkok és élek köszörülése
•  sorjátlanítás
•  keményebb hegesztési 

varratok tisztítása
• felületek csiszolása

Előnyök
•  nagy leválasztó képesség
•  kényelmes köszörülés  

erőltetés nélkül
•  hosszú élettartam
•  stabilitás
•  gyors és könnyű  

munkavégzés
•  minimális nyomóerő

45316
45317
45318
45319
45320

Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári

Rendelésre

5998984453163
5998984453170
5998984453187
5998984453194
5998984453200

10
10
10
10
10

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

115 x 6,5 x 22,23
125 x 6,5 x 22,23
150 x 6,5 x 22,23
180 x 6,5 x 22,23
230 x 6,5 x 22,23

Graniflex Grinding-Master szerkezeti és ötvözött acélhoz
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→  Minimális állásidő, maximális termelékenység!

Graniflex Combi-Master 
Prémium minőségű vágó- és vékony tisztítókorongok

Vékony, nagy teljesítményű, összetett feladatok megoldására is alkalmas tisztítókorong.  
Három különböző munkafázis – vágás, gyökölés, tisztítás – egyazon koronggal végezhető el 
szerszámcsere nélkül. A Combi-Master jól alkalmazható, rugalmas felhasználást tesz  
lehetővé a különböző köszörülési feladatok egymás utáni elvégzése során. Külső helyszínen 
való munkavégzéshez ideális választás. Geometriájából adódóan a nehezen hozzáférhető  
helyeken végzett köszörülési műveletekhez is ajánljuk. 

Combi-Master alkalmazása hegesztési műveleteknél

1. Hegesztés előkészítésénél a lemezek letörése, „V” forma kialakítása

 2. A gyökvarrat tisztítása

3. A töltővarratok tisztítása minimális anyagveszteséggel

   4. Az elkészült hegesztési varrat síkba köszörülése

→   Egyazon koronggal, biztonságosan, minimális anyagveszteséggel!
 

   2

   4

   1

   3
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Keménység: 
Élettartam: 
Leválasztás: 

Specifikáció: 61A 46 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 27

Megmunkálandó anyag
•  szerkezeti és szerszám-

acélok
•  rozsdamentes és saválló 

acélok

Felhasználási terület
• sarkok köszörülése
•  köszörülés nehezen hozzá-

férhető helyeken
•  gyökölés ívhegesztéseknél
•  darabolás

Előnyök
•  rugalmas munkavégzés 

szerszámcsere nélkül
•  gyök kiköszörülésénél időt 

és anyagot takarít meg
•  hosszú élettartam
•  stabilitás

Graniflex Combi-Master szerkezeti acélhoz és inoxhoz

40388
40389
40404
40497
40455

Raktári
Raktári
Raktári

Rendelésre
Rendelésre

5998984403885
5998984403892
5998984404042
5998984404974
5998984404554

10
10
10
10
10

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

115 x 3,5 x 22,23
125 x 3,5 x 22,23
180 x 3,5 x 22,23
115 x 2,5 x 22,23
125 x 2,5 x 22,23

→   Ön tudta? 

A vágókorongok tisztítókorongként való alkalmazásával nemcsak a biztonsági 

szabványoknak nem teszünk eleget,  

hanem köszörülés közben állandó veszélynek tesszük ki magunkat.  

A Combi-Master korongok oldalterhelhetősége a tisztítókorongokénak  

megfelelő, ami öt-hatszor magasabb, mint egy azonos átmérőjű vágókorongé.
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Graniflex tisztítókorong szerkezeti acélhoz

Graniflex tisztítókorongok
→  Kedvező ár-érték arányú kompozit szerszám.

A Graniflex termékcsaládot az ipari igénybevételnek megfelelően fejlesztettük ki.  
A korongokat általános ipari munkákhoz ajánljuk. A kiváló forgácsoló képesség és a hosszú 
élettartam biztosítja a gazdaságos köszörülési megoldást.

Keménység: 
Élettartam: 
Leválasztás: 

Specifikáció: 1A 30 S7 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 27

Megmunkálandó anyag
•  általános és szerkezeti 

acélok

Felhasználási terület
• sarkok és élek köszörülése
•  sorjátlanítás
•  varratok tisztítása
• felületek csiszolása

Előnyök
•  kemény korong
•  hosszú élettartam

45003
45006
45011
45015
45018
45021
45076
45023
45027
45035
45037
45040
45044
45047
45050

Raktári
Raktári
Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári

Rendelésre
Raktári
Raktári
Raktári

Rendelésre
Raktári
Raktári

Rendelésre
Rendelésre

5998984450032
5998984450063
5998984450117
5998984450155
5998984450186
5998984450216
5998984450766
5998984450230
5998984450278
5998984450353
5998984450377
5998984450407
5998984450445
5998984450476
5998984450506

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

115 x   4,0 x 22,23
115 x   6,0 x 22,23
125 x   4,0 x 22,23
125 x   6,0 x 22,23
150 x   4,0 x 22,23
150 x   6,0 x 22,23
150 x   8,0 x 22,23
180 x   4,0 x 22,23
180 x   6,0 x 22,23
180 x   8,0 x 22,23
180 x 10,0 x 22,23
230 x   4,0 x 22,23
230 x   6,0 x 22,23
230 x   8,0 x 22,23
230 x 10,0 x 22,23
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Graniflex tisztítókorong kőzetekhez

Keménység: 
Élettartam: 
Leválasztás: 

Specifikáció: 1C 30 R8 BF
Sebesség: 80 m/s
Alak: 27

Megmunkálandó anyag
•  kőzetek (természetes  

kőzetek, műkő, mészkő)
•  beton
•  öntöttvas

Felhasználási terület
• felületek csiszolása
•  öntvénytisztítás

Előnyök
•  hosszú élettartam
•  nagy leválasztó képesség

45008
45016
45030
45045

Raktári
Raktári

Rendelésre
Rendelésre

5998984450087
5998984450162
5998984450308
5998984450452

10
10
10
10

D x T x H Cikkszám Elérhetőség

115 x 6,0 x 22,23
125 x 6,0 x 22,23
180 x 6,0 x 22,23
230 x 6,0 x 22,23


