
a2

NOUTĂȚI:

8

Ç 8/6    Disc de polizat pentru 
Oțel LONGLIFE Z-MAX

Ç 8/9   Disc abraziv pentru 
metale neferoase 
RONDELLER®

Ç 8/9    Disc de polizat pentru 
Oțel inoxidabil 
CERABOND X

m

Ç 8/25   Bandă din pânză 
abrazivă XK733 
STEARAT Plus

Ç 8/28   Disc abraziv cu fibre 
XF733 STEARAT Plus

Ç 8/32    Disc abraziv cu 
velcro KP222K, 
antistatic

Ç 8/34    Disc abraziv cu velcro 
Hookit™, pe suport film 
775L

Ç 8/51   Disc abraziv lamelar 
CERABOND

Ç 8/51   Disc abraziv lamelar 
LONGLIFE C-TRIM

Ç 8/53   Disc grosier de curățat 
XT-RD

Ç 8/67   Freze fine HM, dantură MICRO Ç 8/83   Set de capete abrazive STEEL

Ç 8/88   Disc de finisat și deba-
vurat

Ç 8/91   Disc abraziv lamelar, 
combinat, din fetru 
și pâslă

Ç 8/91   Disc abraziv lamelar, 
combinat, din fetru și 
pânză

Cuprins - Scule abrazive



8/1

Pietre abrazive
Cupe abrazive
Unelte pentru ascuțire pietre

8/2–
8/5

Discuri de polizat
Cupe abrazive
Discuri de debitat
Discuri de debitat diamantate
Discuri abrazive diamantate

8/6– 
8/18

Bureți/plăci abrazive
Discuri abrazive
Benzi abrazive
Discuri abrazive cu fibre
Discuri abrazive cu velcro

8/19– 
8/34

Scule abrazive X-LOCK
Scule abrazive COMBIDISC®

Scule abrazive ROLOC™

8/35– 
8/44

Discuri abrazive lamelare
Discuri grosiere de curățare
Discuri abrazive din pâslă pentru îmbinări 
sudate
Discuri abrazive compacte

8/45– 
8/56

Capete abrazive 
Manșoane abrazive
Role abrazive
Stele abrazive

8/57– 
8/59

Perie lamelară
Perii lamelare
Role din pâslă abrazivă
Scule pentru mașini de satinat

8/60– 
8/66

Freze HM
Freze HSS
Capete de gravat
Capete abrazive
Capete abrazive diamantate

8/67– 
8/84

Pile abrazive
Pietre de rectificat
Scule de lustruit
Șlefuitoare cu mâner
Paste pentru lepuit și lustruit

8/85– 
8/93

8

Ç 8/2

Ç 8/21

Ç 8/4Ç 8/3

Ç 8/24

Ç 8/7 Ç 8/14 Ç 8/17

Ç 8/27

Ç 8/38Ç 8/36 Ç 8/42

Ç 8/46

Ç 8/60 Ç 8/62 Ç 8/63 Ç 8/66

Ç 8/57

Ç 8/59Ç 8/58

Ç 8/49 Ç 8/52

Ç 8/67

Ç 8/84

Ç 8/80

Ç 8/79

Ç 8/77

Ç 8/87 Ç 8/92 Ç 8/93

Cuprins - Scule abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/2

Model: Turație cu degajare 30 m/s, turație fără degajare 35 m/s. 
 
Indicație: Pentru inelele de reducție consultați nr. comandă 8013.

80
06

80
09

80
12

Oțel C  C
Fontă C C  
INOX   C
Carbură  C  
Aluminiu  C  
Piatră  C  

Piatră abrazivă  

Dimensiuni 
mm

granulație Duritate Degajare
mm

8006 8009 8012 Nr. 
comandă

€ € €8006 8009 8012 8006 8009 8012
150 x 20 x 32/20 36 80 60 P J M –  10,71 *   13,99 *   11,51 *  …0010
150 x 20 x 32/20 60 – – M – – –  10,71 *  –  –  …0020
175 x 25 x 32/20 36 – – P – – –  15,81 *  –  –  …0030
175 x 25 x 32/20 60 – – M – – –  15,81 *  –  –  …0040
175 x 25 x 32/20 – 80 60 – J M – –   20,25 *   17,00 *  …0020
175 x 25 x 51 – – 60 – – M – –  –   17,00  …0030
175 x 25 x 51/20 36 – – P – – –  15,81 *  –  –  …0050
175 x 25 x 51/20 60 – – M – – –  15,81 *  –  –  …0060
175 x 32 x 32 – 80 – – J – – –   23,45 –  …0030
200 x 25 x 32/20 36 – – P – – –  26,10 *  –  –  …0070
200 x 25 x 32/20 60 – – M – – –  19,82 *  –  –  …0090
200 x 25 x 32/20 – 80 – – J – – –   25,93 *  –  …0040
200 x 25 x 32/20 – – 60 – – M – –  –   22,90 *  …0050
200 x 25 x 51 36 – – P – – – 19,82 –  –  …0100
200 x 25 x 51 60 – – M – – – 19,82 –  –  …0110
200 x 25 x 51 – 80 – – J – – –   25,93  –  …0050
200 x 25 x 51 – – 60 – – M – –  –  22,90 …0060
200 x 32 x 32/20 36 – – P – – –  22,99 *  –  –  …0120
200 x 32 x 32/20 60 – – M – – –  22,77 *  –  –  …0130
200 x 32 x 32/20 – 80 – – J – – –   29,37 *  –  …0060
200 x 32 x 51 36 – – P – – –  22,70  –  –  …0080
200 x 32 x 51 60 – – M – – –  22,80  –  –  …0140
200 x 32 x 51 – 80 60 – J M – –   29,37  25,09 …0070
250 x 32 x 51 36 – – P – – – 36,77 –  –  …0150
250 x 32 x 51 60 – – M – – – 36,77 –  –  …0160
250 x 32 x 51 – 80 60 – J M – –   44,07  41,40 …0080
300 x 40 x 76 36 – – P – – – 53,15 –  –  …0170
300 x 40 x 76 60 – – M – – – 53,15 –  –  …0180
300 x 40 x 76 – 80 60 – J M – –   66,10  63,51 …0090
300 x 40 x 76 36 – – P – – 125 x 19 64,35 –  –  …0190
300 x 40 x 76 60 – – M – – 125 x 19 64,35 –  –  …0200
300 x 40 x 76 – 80 – – J – 125 x 19 –   79,79 –  …0100

(W810) (W810) (W810)* Livrare cu inel de reducție.

8006 Din corindon normal, gri. Pentru lucrări simple de șlefuire, pentru degroșarea fierului și 
a oțelului nu foarte dur, pentru fontă turnată și fontă turnată în creuzet, precum și pentru 
șlefuirea oțelului natural călit.

8009 Din carbură de siliciu, verde. Pentru material cu șpan scurt sau fără șpan la șlefuire manuală 
(material poros, metale neferoase precum piatră, porțelan, plastic), pentru materiale moi și 
lubrifiate, precum cauciuc, alamă, cărbune, precum și pentru materiale foarte dure, precum 
carbură și fontă călită.

8012 Din corindon nobil, roz. Pentru material cu șpan lung la șlefuire manuală, cum ar fi oțelul aliat, 
oțel rapid și oțel rapid de înaltă performanță.

801280098006

Model: Din plastic. Livrare în pungă din plastic, ambalate în pereche.

Utilizare: Pentru reducerea ∅ de gaură la pietrele abrazive pentru prinderea 
respectivă.

∅ exterior 
mm

∅ interior
mm

8013 Nr. 
comandă€

20 12 0,79 …2012
20 13 0,79 …2013
20 16 0,79 …2016
32 16 0,84 …3216

(W810)

∅ exterior 
mm

∅ interior
mm

8013 Nr. 
comandă€

32 20 0,84 …3220
32 25 0,84 …3225
51 32 1,00 …5132
76 51  1,44  …7651

(W810)

Pereche de inele de reducție pentru pietre abrazive  

Pietre abrazive
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/3

Utilizare: Cupele abrazive diamantate întărite cu rășină artificială se utilizează 
pentru șlefuirea pieselor brute și a sculelor din carbură. Prin intermediul unui 
liant special din rășină artificială, aceste cupe pot fi utilizate atât în la șlefuirea 
uscată, cât și la cea umedă, și facilitează o desprindere cât mai mare de material.

Oțel C
Carbură C

∅ exterior 
mm

Grosime suprafață
mm

Lățime 
suprafață

mm

Înălțime cupă
mm ∅ gaură

mm
Concentrație

% granulație

8023 8025 Nr. 
comandăTip 11V9 Tip 12A2

€ €8023 8025 8023 8025
100 2 3 10 40 32 20 100 D 76 138,75 152,43 …0010
100 2 3 10 40 32 20 100 D 126 138,75 152,43 …0020
125 – 3 10 – 40 32  75 D 126 –  208,15 …0030
150 – 3 10 – 40 32  75 D 126 –  236,53 …0040

(W815) (W815)

Cupă abrazivă diamantată  

8025 8023 

Utilizare: Pentru șlefuirea acelor de gravat pe mașinile de șlefuit. Cu margini 
întărite la periferie. O întărire a marginilor este aplicată la lucrările la care este 
necesară o stabilitate foarte bună a marginilor pietrei abrazive, pentru că piesa 
de lucru este apăsată puternic pe marginile pietrei abrazive. Pe marginea de 
protejat se aplică un strat subțire de rășină, similar cu îmbinarea de la cupele 
îmbinate cu rășină abrazivă.

80
15

80
21

Oțel C C
INOX C  
Carbură  C
Aluminiu  C
Piatră  C

∅ exterior 
mm

Înălțime cupă
mm

Degajare
mm

∅ gaură
mm granulație Duritate

8015 8021 Nr. 
comandă€ €

100 50 80 x 40 20 80 K 20,92 22,30 …0010
(W811) (W811)

Cupă abrazivă  

8015 Corindon nobil, alb.

8021 Carbură de siliciu, verde.

80218015

Model: Dreptunghiular.

Utilizare: Pentru ascuțit pietre abrazive diamantate și CBN. Prin reascuțire corpurile 
de șlefuit sunt din nou drepte.

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

8505 8508 Nr. 
comandăK 120 K 240

€ €
100 x 24 x 13 1,39 1,39 …0100
200 x 50 x 25 9,39 9,39 …0200

(W861) (W861)

Unealtă de ascuțit pietre abrazive pentru pietre abrazive diamantate și CBN  

Model: Bloc de carbură de siliciu dreptunghiular, cu granulație mare.

Utilizare: Pentru ascuțirea pietrelor abrazive sau pentru degroșarea oțelului, a 
fierului, a granitului și a pietrei artificiale.

Oțel C
Piatră C

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm granulație

8501 Nr. 
comandă€

150 x 50 x 25 16 5,32 …0150
200 x 50 x 25 16 6,69 …0200

(W861)

Piatră de ascuțit discuri de șlefuit  

Cupe abrazive, pietre de ascuțit

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/4

Model: Manșon din plastic complet umplut cu carbură de siliciu. 

Utilizare: Pentru rectificarea, ascuțirea și profilarea eficientă a pietrelor abrazive.

∅ 
mm

Lungimea totală
mm

8502 Nr. 
comandă€

25 400 14,01 …0005
(W811)

Rectificator diamantat  

Model: Din carbură de bor sinterizat, pură. Numai duritatea extrem de ridicată (cca. 35000 N/mm2) și 
rezistența la uzură a carburii cu bor permit o rectificare eficientă a pietrelor abrazive cu un diametru de până 
la 300 mm. Acesta nu rupe granulele abrazive din îmbinare, ci le secționează neted.

Indicație: Rectificarea trebuie efectuată doar cu cantul, nu cu suprafața.

Denumire
Dimensiuni

mm
8504 Nr. 

comandă€
Unealtă de ascuțit pietre abrazive 75 x 12 x 6 52,19 …0005

Mâner fără unealtă de ascuțit 230 36,99 …0010
(W811)

Unealtă de ascuțit pietre abrazive Tetrabor®  

8504 0010

8504 0005

Utilizare: Pentru rectificarea pietrelor abrazive deformate. Rola de ascuțire cu mâner și ax de oțel călit rupe 
granulele materialului uzat din piatra abrazivă în cantitatea exactă necesară pentru o concentricitate perfectă 
și utilizare optimă a suprafeței.

Lățime rolă x ∅ rolă 
mm

Prindere
mm

8493 8496 Nr. 
comandă

Rectificator
Rolă de 
schimb

€ €
12 x 36  8 37,69 14,97 …0005
24 x 55 10 52,09 23,41 …0010
50 x 55 12 71,74 37,45 …0015

(W811) (W811)

Unealtă de ascuțit pietre abrazive  

8493

 
 

8496 
 

Model: Mâner de oțel stabil cu cap sferic de rectificat cu rulmenți din carbură de siliciu.

Utilizare: Pentru rotunjirea, profilarea și ascuțirea cu precizie a pietrelor abrazive de mașină.

Mărime

pentru pietre 
abrazive până la ∅

mm

Cap rotativ de 
șlefuit ∅

mm Prindere

8507 8510 Nr. 
comandă

Rectificator
Cap rotativ 
de rezervă

€ €
00 200 35 M6 88,16 14,54 …0005
0 250 45 M10 stânga 96,69 24,41 …0010
1 300 55 Con cu șurub 108,37 29,04 …0015

(W811) (W811)

Unealtă de ascuțire Rondor pentru pietre abrazive  

8507

 
 8510

 
 

Model: Granulație diamantată sinterizată cu concentrație mare, cca. 2,5 carate, tip universal, cu 
mâner de plastic.

∅ inserție diamant 
mm

Lungimea totală
mm

8531 Nr. 
comandă€

10 200 53,60 …0005
(W859)

Unealtă diamantată pentru ascuțire cu granulație multiplă  

Model: Cu cca. 48 de diamante individuale, cca. 3,5 carate dispuse pe 4 rânduri, integrate fix în suprafața de 
lucru, cu mâner din plastic.

Utilizare: Pentru profilarea și rectificarea pietrelor abrazive din corindon cu mâna. Adecvată pentru utilizarea 
uscată.

Unealtă diamantată pentru ascuțire pentru pietre abrazive  

Suprafață abrazivă 
mm

Lungimea totală
mm

8533 8536 Nr. 
comandă€ €

40 x 10 220 81,18 81,18 …0005
(W859) (W859)

8536

8533

8533 
 

Încastrarea diamantelor pe 
partea frontală la 180°.

8536 
 

Încastrarea diamantelor pe 
partea frontală la 90°.

Unelte de ascuțit pietre abrazive
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/5

Model: Diamant unic fixat în coadă, formă de cristal fix, cu puține ocluziuni sau fisuri neregulate, fără 
crăpături.

Utilizare: Pentru profilarea, respectiv rectificarea tuturor pietrelor abrazive îmbinate ceramic. Unealta trebuie 
să fie permanent fixată, pentru ca unghiul față de centrul pietrei abrazive să fie între 5° și 15°. Lucrările cu 
diamante se efectuează de preferință umed și cu mult lichid de răcire, pentru că acestea sunt sensibile la 
temperatură și șocuri. Odată cu uzura progresivă a diamantului, acesta trebuie întors la 90°.

Indicație: Selectarea dimensiunii corecte a diamantului depinde de diametrul pietrei abrazive, respectiv de 
lățimea acesteia. Pietrele abrazive diamantate uzate trebuie înlocuite la timp.

Dimensiune diamant/
greutate în carate cca. Coadă

pentru pietre abrazive 
până la ∅

mm

8512 Nr. 
comandă

€
0,25 MK 0 150 32,65 …0025
0,50 MK 0 300 62,30 …0050
0,75 MK 0 400 88,21 …0075
1,00 MK 0 500 127,76 …0100
0,25 MK 1 150 32,65 …1025
0,50 MK 1 300 62,30 …1050
0,75 MK 1 400 88,21 …1075
1,00 MK 1 500 127,76 …1100
1,50 MK 1 750 188,53 …1150
0,25 cil. ∅ 8 x 80 mm 150 32,65 * …2025
0,50 cil. ∅ 8 x 80 mm 300 62,30 * …2050
0,75 cil. ∅ 8 x 80 mm 400 88,21 * …2075
1,00 cil. ∅ 8 x 80 mm 500 127,76 * …2100
1,50 cil. ∅ 8 x 80 mm 750 188,53 * …2150

(W859)

Unealtă diamantată pentru ascuțire  

* Alte dimensiuni și forme disponibile la cerere.

Începând de la 1,5 carate cu cap adâncit

Model: 5 diamante, prinse într-un amestec special sinterizat, astfel încât să poată fi folosit până la capăt fără 
schimbare.

Utilizare: Unealta diamantată pentru ascuțire este o sculă practică pentru rectificarea grosieră la pietrele 
abrazive de orice diametru până la o granulație de 100.

Indicație: Pentru a crește durabilitatea acestei unelte, trebuie să fie asigurată o răcire permanentă în timpul 
utilizării.

Unealtă diamantată pentru ascuțire cu cap multiplu  

8521

8518

8515

Dimensiune diamant/greutate în carate cca.
8515 8518 8521 Nr. 

comandă€ € €
1,00 94,50 94,50  94,50 *  …0005

(W859) (W859) (W859)
* Alte dimensiuni și forme disponibile la cerere.

8515 
 

MK 0. Lungime totală 40 mm.

8518 
 

MK 1. Lungime totală 57 mm.

8521 
 

Coadă cil. ∅ 8 x 80 mm.

Model: Granulație diamantată sinterizată cu concentrație mare (cca. 2,5 carate). 
Cilindru diamantat integrat în coadă (astfel nu se pierd diamante), tip universal.

Utilizare: Datorită multitudinii de vârfuri de lucru, aceasta este o sculă diamantată eficientă pentru 
rectificarea suprafețelor drepte de piatră abrazivă (partea frontală și laterală). Aceste unelte de ascuțit se 
utilizează drept, fără înclinare, pentru a se utiliza la maxim granulația de diamant. Unealta nu se recuperează, 
este sensibilă și poate fi consumată total. Nu este adecvată pentru lucrări de profilare. Se utilizează pentru 
granulații de piatră abrazivă de 36 – 120.

Indicație: O alimentare suficientă cu lichid de răcire înainte și în timpul procesului de rectificare facilitează o 
durată de viață maximă.

Unealtă diamantată pentru ascuțire cu granulație multiplă  

Dimensiune diamant/
greutate în carate cca.

∅ inserție diamant
mm

8524 8527 8530 Nr. 
comandă€ € €

2,50 8 53,60 53,60  53,60 *  …0005
(W859) (W859) (W859)

* Alte dimensiuni și forme disponibile la cerere.

8524 
 

MK 0. Lungime totală 40 mm.

8527 
 

MK 1. Lungime totală 57 mm.

8530

8527

8524

8530 
 

Coadă cilindrică ∅ 10 x 80 mm.

Unelte de ascuțit pietre abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/6

Model: Dur, cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre pentru durabilitate 
și capacitate de polizare mare. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea muchiilor și a suprafețelor, prelucrarea cordoanelor 
de sudură, pentru canelare, șanfrenare și debavurare.

Oțel C
Fontă V

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8027 8044 Nr. 
comandă

LONGLIFE 
Z-MAX

€ €
115 x 4 cu umăr 13300 10 –  3,10 …4115
115 x 6 cu umăr 13300 10 1,42 –  …0115
115 x 7 cu umăr 13300 10 –  3,84 …7115
125 x 4 cu umăr 12250 10 –  3,72 …4125
125 x 6 cu umăr 12200 10 1,46 –  …0125
125 x 7 cu umăr 12250 10 –  4,55 …7125
180 x 6 cu umăr  8500 10  2,42  –  …0180
180 x 8 cu umăr  8500 10  2,81 –  …0181
230 x 4 cu umăr  6650 10 –  7,43 …4230
230 x 7 cu umăr  6650 10 –  9,48 …7230
230 x 8 cu umăr  6600 10  4,21 –  …0230

(W820) (W876)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului  

8027 Corindon (A 24).

8044  

8044 

m
LONGLIFE Z-MAX 
Corindon de zirconiu (ZA 24).

8027  

Prezentare generală - Discuri abrazive
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∅ (mm) Pagină
Nr. 
comandă

l ¡ n n n 115; 125; 180; 230 8/6 8027

l ¡ n n n 115; 125; 230 8/6 8044

l ¡ n n n n n n 115; 125; 178; 230 8/7 8035

l n n n n n n 115; 125; 178; 230 8/7 8038

¡ l 115; 125 8/7 8041

l l l l 115; 125 8/7 8042

l l n n n n n n 115; 125; 180; 230 8/7 8050

l n n n n n n 115; 125; 178; 230 8/7 8053

l l n n n n n n 115; 125; 180; 230 8/8 8055

l l n n n n n n 115; 125; 230 8/9 8046

l l l n n 115; 125 8/8 8028

l l l n 115; 125 8/8 8051

l l n n n n n n 178 8/9 8052

l l n n n n n n 115; 125; 180 8/9 8056

l n n n n 115; 125; 180 8/10 8022

l n n n n 115; 125; 180 8/10 8024

l n n n n 115; 125; 180 8/10 8163

l n n n n 115; 125; 180 8/10 8167

l n n n n 115; 125 8/11 8020

l l n n n n 125 8/11 8106

l l n n n 125 8/9 8063

l l n n n 125 8/9 8066

Discuri de polizat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/7

Model: Cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură și a 
cordoanelor de sudură în colț, pentru canelare, șanfrenare și debavurare.

80
35

Oțel C
Fontă V

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8035 8038 Nr. 
comandă€ €

115 x 4,1 cu umăr 13300 10 –  2,69 …0114
115 x 7,2 cu umăr 13300 10 1,87 2,96 …0115
125 x 4,1 cu umăr 12200 10 –  3,63 …0123
125 x 7,2 cu umăr 12200 10 2,38 3,97 …0125
180 x 7,2 cu umăr  8500 10 3,08 4,91 …0178
180 x 8,3 cu umăr  8500 10 3,54 5,65 …0179
230 x 7,2 cu umăr  6600 10 –  7,44 …0227
230 x 8,3 cu umăr  6600 10 6,20 8,55 …0230

(W825) (W825)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului  

8035 PSF STEEL 
Corindon (A), cu duritate medie. Durabilitate bună și 
capacitate sporită de șlefuire.

8035

8038

8038 SG STEEL 
Corindon special (A), dur. Durabilitate foarte bună și capacitate 
sporită de șlefuire.

Model: Corindon (A 24), moale, cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre 
pentru durabilitate și capacitate sporită de șlefuire. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru prelucrarea universală. 80
41

80
42

Oțel V C
INOX C C
Fontă  C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8041 8042 Nr. 
comandăA 24 Extra

€ €
115 x 6 cu umăr 13300 10 1,66 1,32 …0115
125 x 6 cu umăr 12200 10 1,80 1,39 …0125

(W830) (W850)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

8042  

8041  

8050

Model: Moale, cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre. 
Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură și a 
cordoanelor de sudură în colț, pentru canelare, șanfrenare și debavurare.

80
50

80
53

INOX C C
Oțel C  

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8050 8053 Nr. 
comandă€ €

115 x 7,2 cu umăr 13300 10  2,09  3,29 …0115
125 x 4,1 cu umăr 12200 10 –  3,99 …0124
125 x 7,2 cu umăr 12200 10  2,69 4,42 …0125
180 x 7,2 cu umăr  8500 10  3,44 5,36 …0180
180 x 8,3 cu umăr  8500 10 –  6,18 …0181
230 x 7,2 cu umăr  6600 10 –  8,14 …0227
230 x 8,3 cu umăr  6600 10 6,90 9,39 …0231

(W825) (W825)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8050 PSF STEELOX 
Corindon (A), cu duritate medie. Durabilitate bună și 
capacitate sporită de șlefuire.

8053 SG INOX 
Corindon special (A), cu duritate medie. Durabilitate foarte bună 
și capacitate sporită de șlefuire.

8053

Discuri de polizat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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CERAMIC SGP STEELOX 
Model: Granule ceramice (CO 24), moale, cu liant din rășină artificială întărită 
cu fibre, pentru durabilitate excepțională. Datorită efectului de auto-ascuțire a 
granulelor ceramice de înaltă performanță, în combinație cu o tehnologie de 
îmbinare specială, scula rămâne în stare perfectă de funcționare pe întreaga 
durată de viață. Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de 
fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură și a 
cordoanelor de sudură în colț, pentru canelare, șanfrenare și debavurare.

Oțel C
INOX C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8055 Nr. 
comandă€

115 x 7,2 cu umăr 13300 10 5,44 …0115
125 x 7,2 cu umăr 12200 10 5,80 …0125
180 x 7,2 cu umăr  8500 10 9,80 …0180
230 x 7,2 cu umăr  6600 10 13,34 …0227

(W825)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Cubitron™ II 
Model: Amestec de granule ceramice cu formă precisă/granule de corindon. 
Polizare la rece pentru durabilitate mare și cele mai rapide procese de șlefuire. 
Reducerea efortului cu până la 70% pentru aceeași cantitate desprinsă în 
comparație cu alte produse premium. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru polizarea suprafețelor fără efort și cu vibrații reduse, prelucrarea 
sudurii, precum și pentru șanfrenare și curățare. Oțel C

INOX C

Metal 
neferos C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8028 Nr. 
comandă€

115 x 7 cu umăr 13300 20 6,14 …0115
125 x 7 cu umăr 12200 20 6,52 …0125

(W812)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

Cubitron™ II Flex Grind 
Model: Granule ceramice cu formă precisă pe disc flexibil. Polizare la rece 
pentru durabilitate mare și cele mai rapide procese de șlefuire. Gaură normată 
22,23 mm. Livrare inclusiv 2 discuri suport.

Utilizare: Pentru șlefuire fără efort și cu vibrații reduse. Ideal pentru îndepărtarea 
stropilor de sudură. 
 
Indicație: Utilizare numai cu disc suport nr. comandă 8051 0500.

Oțel C
INOX C
Metal 
neferos C

∅ x grosime 
mm granulație Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8051 Nr. 
comandă€

115 x 3 36+ cu umăr 13300 50 ∆ 3,25 …3115
115 x 3 80+ cu umăr 13300 50 ∆ 3,25 …8115
125 x 3 36+ cu umăr 12200 50 ∆ 3,63 …3125
125 x 3 80+ cu umăr 12200 50 ∆ 3,63 …8125

(W812)

Disc de polizat  

∆ Vânzarea se face numai în unități de ambalare complete.

Model: Disc suport pentru ∅ 115 și 125 mm.

∅ x gaură 
mm

UA 
 

8051 Nr. 
comandă€

86 x 22,23 100 2,47 …0500
(W812)

Disc suport pentru disc de polizat 
Cubitron™ II Flex Grind

 

Discuri de polizat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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CERABOND X 
Model: Granule ceramice (CA 24), duritate medie, cu liant din rășină artificială 
întărită cu fibre, pentru durabilitate excepțională. Datorită efectului de auto-
ascuțire a granulelor ceramice de înaltă performanță, în combinație cu o 
tehnologie de îmbinare specială, scula rămâne în stare perfectă de funcționare 
pe întreaga durată de viață. 
Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea muchiilor și a suprafețelor, precum și pentru 
prelucrarea cordoanelor de sudură.

Oțel C
INOX C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8046 Nr. 
comandă€

115 x 4 cu umăr 13300 5 4,88 …4115
115 x 7 cu umăr 13300 5 5,96 …7115
125 x 4 cu umăr 12250 5 5,49 …4125
125 x 7 cu umăr 12250 5 6,71 …7125
230 x 4 cu umăr  6650 5 13,14 …4230
230 x 7 cu umăr  6650 5 15,99 …7230

(W876)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil m

SG ALU 
Model: Corindon special (A) și carbură de siliciu (C), moale, cu liant din rășină 
artificială ranforsată cu fibre pentru durabilitate și capacitate de polizare 
mare. Nu conține materiale de umplere, care pot lăsa urme nedorite pe piesa 
prelucrată. Astfel, piesa poate fi imediat sudată. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură și a 
cordoanelor de sudură în colț, pentru canelare, șanfrenare și debavurare. Discul 
de polizat nu se deformează nici măcar pe materiale moi, lubrifiate.

Aluminiu C
Metal neferos C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8056 Nr. 
comandă€

115 x 7,2 cu umăr 13300 10 3,44 …0115
125 x 7,2 cu umăr 12200 10 4,78 …0125
180 x 7,2 cu umăr  8500 10 5,77 …0178

(W825)

Disc de polizat pentru prelucrat aluminiu  

ZIRKON SG CAST + STEEL 
Model: Corindon de zirconiu (Z) și corindon special (A), dur, cu liant din rășină 
artificială ranforsată cu fibre pentru durabilitate și capacitate de polizare mare. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură și 
a cordoanelor de sudură în colț, pentru canelare, șanfrenare și debavurare. 
Optimizat pentru utilizarea pe polizoare unghiulare pneumatice, cu turbină și cu 
frecvență mare.

Oțel C
Fontă C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8052 Nr. 
comandă€

180 x 7,2 cu umăr 8500 10 6,76 …0178
(W825)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului și a fontei  

Model: Corindon, mediu, cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre pentru 
durabilitate și capacitate sporită de șlefuire. Structura fibrelor îmbunătățește 
evacuarea șpanului în mod considerabil și asigură o șlefuire la rece. Datorită 
formei bombate, piatra abrazivă se adaptează în mod optim la piesa de lucru și 
vibrațiile sunt reduse.

Utilizare: Pentru lucrări de șlefuire și debavurare, ideal pentru suprafețe curbate.

80
63

80
66

Oțel C  
Aluminiu  C
INOX C  
Metal 
neferos  C

∅ 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8063 8066 Nr. 
comandă€ €

125 arcuit 12250 25 3,75 3,75 …0125
(W876) (W876)

Disc de polizat RONDELLER® m

8063

 
8066 Discul de polizat nu se deformează nici măcar pe 

materiale moi, lubrifiate.

8066

Discuri de polizat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Prin intermediul setului de flanșe de fixare, discurile de polizat se 
poziționează în mod optim în apărătoarea polizorului unghiular. Discurile de 
polizat pot fi astfel utilizate extrem de plat și eficient. Cu filet M14.

Utilizare: Pentru prinderea discurilor de polizat CC-GRIND-SOLID. Discul 
suport negru se pune pe flanșa suport a polizorului unghiular. Piulița argintie 
a flanșei înlocuiește piulița de flanșă originală.

∅ 
mm

8024 Nr. 
comandă€

115/125 6,25 …1000
180 6,25 …1005

(W840)

Set flanșe de fixare pentru disc de polizat CC-GRIND-SOLID  

Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A) pe material suport din 
fibră vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. 
Structura inovatoare extrem de rezistentă a discului suport din fibră de 
sticlă garantează și o utilizare robustă și sigură ca și cu un disc de polizat. 
Zgomotul și vibrațiile se reduc cu până la 50 %, iar praful chiar cu până la 
80 %.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură, 
fațetare și debavurare. Nu este adecvat pentru polizarea periferică. 
 
Indicație: Utilizare doar cu set de flanșe de fixare 
Nr. comandă 8024 1000 și nr. comandă 8024 1005.

80
22

80
24

Oțel C  
INOX  C

∅ 
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8022 8024 Nr. 
comandă€ €

115 13300 10 4,62 5,08 …0115
125 12200 10 5,12 5,65 …0125
180  8500 10 9,39 10,33 …0180

(W840) (W840)

Disc de polizare CC-GRIND-SOLID SG  

8024

80228022 CC-GRIND-SOLID SG STEEL

8024 CC-GRIND-SOLID SG INOX 
Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de 
fier, sulf și clor.

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Model: Granulație abrazivă triunghiulară VICTOGRAIN. Tăișul 
granulelor abrazive cu formă triunghiulară și dimensiune identică intră 
în contact în unghi optim cu piesa, ceea ce face ca granulele abrazive 
să necesite puțină energie pentru a pătrunde în piesă. Granulele 
abrazive se fixează cu o parte a triunghiului pe suport, ceea ce le 
fixează extrem de bine, și oferă prin forma suplă un spațiu de fixare 
extrem de mare. Datorită cristalelor foarte mici din cadrul triunghiului, 
aveți la dispoziție tăișuri foarte ascuțite și doar o cantitate minimă de 
granule abrazive se desprind. Zgomotul și vibrațiile se reduc cu 50 %, 
iar praful chiar cu 80 %.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de 
sudură, fațetare și debavurare. Agresivitate maximă pentru cel mai 
rapid progres de lucru.

Indicație: Nu este adecvat pentru polizarea periferică. 
 
Indicație: Utilizare doar cu set de flanșe de fixare 
Nr. comandă 8024 1000 și nr. comandă 8024 1005.

81
63

81
67

Oțel C  
INOX  C

∅ 
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8163 8167 Nr. 
comandă€ €

115 13300 10 5,31 5,84 …0115
125 12200 10 5,90 6,49 …0125
180  8500 10 10,81 11,87 …0180

(W840) (W840)

Disc de polizat CC-GRIND-SOLID SGP  

8163 CC-GRIND-SOLID SGP STEEL

8167

8167 CC-GRIND-SOLID SGP INOX 
Realizat fără adaos de materiale de umplere  
cu conținut de fier, sulf și clor.

8163 Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Discuri de polizat
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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CC-GRIND-STRONG SG STEEL 
Model: Granule de corindon îmbinate cu rășină artificială (A) cu disc de 
susținere polizant și trei poziții de polizare, uniform și ușor deschis. Structura 
inovativă extrem de rezistentă a straturilor discului suport din fibră de sticlă 
garantează și o utilizare robustă și sigură ca și cu un disc de polizat. Cel mai 
rapid progres de lucru prin materialul de șlefuire foarte agresiv. Zgomotul și 
vibrațiile se reduc cu 50 %, iar praful chiar cu 70 %.

Utilizare: Pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură, 
fațetare și debavurare.

Indicație: Durată de viață de trei ori mai mare decât CC-GRIND-SOLID SG 
STEEL datorită discului suport și a celor trei straturi de material abraziv, care 
se uzează succesiv.

Oțel C

∅ 
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8020 Nr. 
comandă€

115 13300 10 6,01 …0115
125 12200 10 6,67 …0125

(W840)

Disc de polizat pentru prelucrarea oțelului și a zgurii  

Model: Granule de zirconiu, față dublă. Trei orificii de vizualizare și răcire 
permit vederea clară a piesei și șlefuirea controlată fără decolorări cauzate 
de căldură.

Utilizare: O structură extrem de subțire a discului permite utilizare în 
canale înguste și o aplicare controlată a fațetelor precise cu un polizor 
unghiular.

Indicație: Poate fi utilizat doar cu adaptorul de inox M14.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Lemn C

∅ x grosime 
mm granulație Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8106 Nr. 
comandă€

125 x 3,5 40 drept 12250 10 3,87 …0040
125 x 3,5 60 drept 12250 10 3,36 …0060
125 x 3,5 80 drept 12250 10 3,36 …0080

(W820)

Disc de polizat cu față dublă  

Model: Adaptorul de inox M14 asigură o montare și o schimbare rapidă a 
discurilor cu față dublă pe polizoarele unghiulare. Livrare cu tot cu două inele 
distanțiere.

Utilizare: Pentru prinderea discului de polizat cu două fețe.

8106 Nr. 
comandă€

16,22 …1000
(W820)

Adaptor pentru disc de polizat cu față dublă  

Model: Model cu duritate medie, cu liant din rășină artificială pentru durabilitate 
și capacitate de șlefuire mare. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Viteza maximă admisă de lucru este de 50 m/s.

81
26

81
29

Oțel C  
INOX C  
Fontă  C
Piatră  C

8129

8126

Cel mai 
mare ∅ 

mm

Înălțime 
cupă
mm

Grosimea 
pereților

mm

Turație 
max.
min-1

8126 8129 Nr. 
comandă

€ €
110 55 20 8600  13,05   13,85  …0110

(W866) (W866)

Cupă abrazivă  

8126 SG STEELOX 
Corindon (A). Realizat fără adaos de materiale de umplere 
cu conținut de fier, sulf și clor. Pentru șlefuirea suprafețelor, 
prelucrarea cordoanelor de sudură, pentru șanfrenare și 
debavurare. Este adecvat și pentru prelucrarea cordoanelor de 
sudură datorită poziției ușor înclinate.

8129 SG CAST + STONE 
Carbură de siliciu (C). Pentru șlefuirea suprafețelor, pentru 
șanfrenare și debavurare.

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Discuri de polizat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Prezentare generală - Discuri de debitat
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∅ (mm) Formă disc Pagină
Nr. 
comandă

l l l l ¡ ¡ n n n 30; 40; 50; 65; 70; 76 drept 8/12 8109

l ¡ 115; 125; 180; 230 drept + cu umăr 8/13 8059

l l l l n n n n 115; 125; 230 drept + cu umăr 8/13 8061

l n n n 115; 125; 180; 230 drept + cu umăr 8/13 8065

l n n n 115; 125; 180; 230 drept + cu umăr 8/13 8071

¡ l 115; 125; 180; 230 drept 8/14 8085

l l ¡ 115; 125; 230 drept 8/14 8062

l l l n n n n 115; 125 drept 8/14 8070

l l l 115; 125; 180 drept 8/14 8064

l l l 230 drept 8/15 8098

l l n n n 115; 125; 178; 230 drept 8/15 8090

l l n n n 115; 125; 178; 180; 230 drept + cu umăr 8/15 8096

l l n n 115; 125 drept (extra subțire) 8/15 8097

l ¡ n n n 115; 125; 180; 230 drept + cu umăr 8/16 8111

¡ l ¡ ¡ ¡ l n n n 115; 125; 180; 230 drept + cu umăr 8/16 8105

SG STEELOX 
Model: Corindon (A), cu duritate medie, cu liant din rășină 
artificială ranforsată cu fibre pentru durabilitate și capacitate 
de debitare mare. Pentru utilizarea pe toate polizoarele drepte 
pneumatice și electrice. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
 
Utilizare: Pentru debitat tablă, profile și material compact, 
pentru realizarea de străpungeri. Ideal pentru utilizarea în spații 
foarte înguste.

Indicație: Vă rugăm să comandați separat suportul pentru 
discurile de debitat. Turația maximă indicată este fără suport.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu C
Metal neferos V

Metal, rezistent la temp. înaltă V

∅ x grosime 
mm

∅ gaură
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8109 Nr. 
comandă€

30 x 1,4 6 drept 51000 50 1,46 …3014
40 x 1,0 6 drept 38200 50 1,54 …4011
40 x 2,0 6 drept 38200 50 1,54 …4021
50 x 0,8 6 drept 30600 50 1,83 …5008
50 x 1,0 6 drept 30600 50 1,83 …5011
50 x 1,4 6 drept 30600 50 1,83 …5014
50 x 2,0 6 drept 30600 50 1,83 …5021
65 x 0,8 6 drept 23500 50 1,87 …6508
65 x 1,0 6 drept 23500 50 1,87 …6511

(W835)

∅ x grosime 
mm

∅ gaură
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8109 Nr. 
comandă€

65 x 3,0 10 drept 23500 50 2,09 …6530
70 x 3,0 10 drept 21800 50 2,25 …7030
76 x 0,8  6 drept 20100 50 2,25 …7608
76 x 0,8 10 drept 20100 50 2,25 …7609
76 x 1,0  6 drept 20100 50 2,25 …7611
76 x 2,0 10 drept 20100 50  2,44  …7621

(W835)

Disc de debitat mic pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Model: Execuție stabilă cu siguranță maximă împotriva ruperii cozii. 

Utilizare: Pentru prinderea discurilor de debitat mici.

Indicație: Respectați turația maximă a discului de debitat și a suportului de 
prindere: 
 
∅ 30 mm = 31800 min-1 
∅ 40 mm = 23900 min-1 
∅ 50 mm = 19100 min-1 
∅ 65 mm = 14700 min-1 
∅ 70 mm = 13600 min-1 
∅ 76 mm = 12500 min-1

∅ gaură sculă 
mm

∅ coadă
mm

Interval de prindere
mm

8109 Nr. 
comandă€

 6 6 0–4 9,14 …0606
10 6 0–4 9,14 …0610

(W835)

Suport de prindere pentru disc de debitat mic  

Discuri de debitat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Corindon (A 60 la o grosime de 1,0 mm), dur, corindon (A 46 la o 
grosime de 1,6–1,9 mm), dur, și corindon (A 24 la o grosime de 2,5–3,0 
mm), dur, cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre pentru durabilitate și 
capacitate de debitare mare. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Utilizare universală în toate domeniile de prelucrare a metalelor. 
Discurile de debitat subțiri (grosime 1,0 mm) sunt adecvate în mod optim 
pentru o debitare rapidă, confortabilă și cu puțină bavură, grosimile 1,6 până 
la 1,9 mm pentru lucrări universale de debitare și grosimile 2,5 până la 3,0 
mm pentru durabilitate maximă și o stabilitate laterală înaltă. 
 
Indicație: Pentru mai multă siguranță și stabilitate laterală mai mare în cazul 
lucrului cu discuri de debitat de la un ∅ de 178 mm recomandăm utilizarea 
unei flanșe de fixare, vezi Nr. comandă 8110 0010 Ç 8/16.

80
59

80
61

Oțel C C
Fontă V  
INOX  C
Aluminiu  C
Metal neferos  C

∅ x grosime 
mm

Formă 
disc

Turație 
max.
min-1

UA 
 

8059 8061 Nr. 
comandăA 24 Extra

€ €
115 x 1,0 drept 13300 25 0,83 –  …0113
115 x 1,6 drept 13300 25 0,96 –  …0114
115 x 2,5 cu umăr 13300 25 0,79 0,76 …0115
125 x 1,0 drept 12200 25 0,83 –  …0123
125 x 1,6 drept 12200 25 1,08 –  …0124
125 x 2,5 cu umăr 12200 25 0,83 0,83 …0125
180 x 1,6 drept  8500 25 1,75 –  …0179
180 x 3,0 drept  8500 25 1,20 –  …0180
230 x 1,9 drept  6600 25 2,31 –  …0229
230 x 3,0 drept  6600 25 1,71  1,54 …0230

(W820) (W850)

Disc de debitat pentru prelucrarea oțelului  

 

 

8061  

8059  

Model: Corindon (A) cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru debitat tablă, profile și material compact, pentru 
realizarea de străpungeri. Discurile de debitat subțiri (grosime de 1,0 – 
1,9 mm) sunt adecvate în mod optim pentru secționări rapide, subțiri și 
cu puțină bavură. 
 
Indicație: Pentru mai multă siguranță și stabilitate laterală mai mare în 
cazul lucrului cu discuri de debitat de la un ∅ de 178 mm recomandăm 
utilizarea unei flanșe de fixare, vezi Nr. comandă 8110 0010 Ç 8/16.

Oțel C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8065 Nr. 
comandă€

115 x 1,0 drept 13300 25 1,13 …0114
115 x 1,6 drept 13300 25 1,15 …0115
115 x 2,4 cu umăr 13300 25 1,13 …0116
125 x 1,0 drept 12200 25 1,25 …0124
125 x 1,6 drept 12200 25 1,30 …0125
125 x 2,4 cu umăr 12200 25 1,32 …0126
180 x 1,6 drept  8500 25 1,85 …0177
180 x 3,0 drept  8500 25 1,60 …0178
230 x 1,9 drept  6600 25 2,79 …0229
230 x 3,0 drept  6600 25 2,25 …0230

(W835)

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8071 Nr. 
comandă€

115 x 1,0 drept 13300 25 1,89 …0115
115 x 1,6 drept 13300 25 1,94 …0117
115 x 2,4 drept 13300 25 1,95 …0118
115 x 2,4 cu umăr 13300 25 1,95 …0116
125 x 1,0 drept 12200 25 2,18 …0125
125 x 1,6 drept 12200 25 2,26 …0127
125 x 2,4 drept 12200 25 2,30 …0128
125 x 2,4 cu umăr 12200 25 2,30 …0126
180 x 1,6 drept  8500 25 2,78 …0177
180 x 3,2 drept  8500 25 3,68 …0178
230 x 1,9 drept  6600 25 4,13 …0229
230 x 3,2 drept  6600 25 5,41 …0230

(W835)

Disc de debitat pentru prelucrarea oțelului  

8065 PSF STEEL 
Corindon (A), cu duritate medie. 
Durabilitate și capacitate mare de debitare.

8071 SG STEEL 
Corindon de înaltă performanță (A), dur. 
Durabilitate foarte bună și capacitate mare de debitare.

8065

8071

Discuri de debitat
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Corindon (A 46, A 60), dur, cu liant din rășină artificială ranforsată cu 
fibre pentru durabilitate și capacitate mare de debitare. Fabricat fără materiale 
de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru debitarea tablelor subțiri, precum și a profilelor și țevilor cu 
pereți subțiri din oțel inoxidabil. Capacitate mare de debitare și efort redus cu 
puțină bavură și consum redus de material. 
 
Indicație: Pentru mai multă siguranță și stabilitate laterală mai mare în cazul 
lucrului cu discuri de debitat de la un ∅ de 178 mm recomandăm utilizarea unei 
flanșe de fixare, vezi Nr. comandă 8110 0010 Ç 8/16.

80
85

80
62

Oțel V C
INOX C C
Metal neferos  V

∅ x grosime 
mm

Formă 
disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8085 8062 Nr. 
comandăA 60 TZ 

SPECIAL
€ €

115 x 1,0 drept 13300 25 0,91 0,93 …0115
115 x 1,6 drept 13300 25 1,07 –  …0116
125 x 1,0 drept 12200 25 0,98  1,00  …0125
125 x 1,6 drept 12200 25 1,12 –  …0126
180 x 1,6 drept  8500 25 1,80 –  …0180
230 x 1,9 drept  6600 25 2,31  2,25  …0230

(W830) (W850)

Disc de debitat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

 

 

8062  

8085  

EDGE Special 
Model: Corindon cu auto-ascuțire (A 46), dur, cu liant din rășină artificială 
ranforsată cu fibre pentru durabilitate excepțională și capacitate de debitare 
care rămâne aceeași pe termen lung. Șlefuire la rece pentru rezultate de șlefuire 
precise și pe metale moi. Cu vibrații extrem de reduse. Gaură normată 22,23 
mm.

Utilizare: Pentru debitarea profilelor, a țevilor și a tablelor.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8070 Nr. 
comandă€

115 x 1,2 drept 13300 25 1,22 …0115
125 x 1,2 drept 12200 25 1,32 …0125

(W850)

Disc de debitat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și prelucrarea aluminiului m

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Indicație importantă pentru prelucrarea oțelului inoxidabil 

Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil recomandăm, în principiu, numai scule 
neferoase și fără sulf. În plus, după prelucrarea oțelului obișnuit, o sculă nu 
ar trebui folosită pentru inox. Pe sculă se află resturi de oțel obișnuit. Aceste 
reziduuri distrug orice tip de aliaj de oțel și duc la formarea ruginii pe piesa de 

inox prelucrată. Chiar și scânteile care apar la prelucrarea oțelului obișnuit pot 
afecta aliajele de inox.

Cubitron™ II 
Model: Granule ceramice de precizie, cu liant din rășină artificială ranforsată 
cu fibre pentru durabilitate excepțională și capacitate de debitare care rămâne 
aceeași pe termen lung. Șlefuire la rece pentru rezultate de șlefuire precise și pe 
metale moi. Reducerea efortului cu până la 70% la aceeași degroșare comparativ 
cu discurile de debitat comparabile. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru debitarea profilelor, a țevilor și a tablelor.
Oțel C
INOX C
Aluminiu C

∅ x grosime 
mm Formă disc granulație

UA 
 

8064 Nr. 
comandă€

115 x 1,0 drept 60+ 25 2,88 …0115
115 x 1,6 drept 36+ 25 3,17 …0116
125 x 1,0 drept 60+ 25 3,17 …0125
125 x 1,6 drept 36+ 25 3,63 …1125

(W812)

Disc de debitat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

Discuri de debitat
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Corindon (A), cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre pentru 
durabilitate excepțională și capacitate mare de debitare. Fabricat fără adaos de 
materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru debitarea tablelor subțiri, a profilelor, producerea de găuri 
străpunse. Discurile de debitat subțiri (grosime de 0,8 – 1,9 mm) sunt adecvate 
în mod optim pentru secționări rapide, subțiri și cu puțină bavură. Grosimile 2,4 
și 2,5 mm pentru lucrări universale de debitare. 
 

Oțel C
INOX C

Disc de debitat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8097

80968090

∅ x grosime 
mm

Formă 
disc Duritate

Turație 
max.
min-1

UA 
 

8090 Nr. 
comandă

€
115 x 1,0 drept cu duritate medie 13300 25 1,17 …0114
115 x 1,6 drept cu duritate medie 13300 25 1,20 …0115
115 x 2,4 drept cu duritate medie 13300 25 1,22 …0116
125 x 1,0 drept cu duritate medie 12200 25 1,32 …0124
125 x 1,6 drept cu duritate medie 12200 25 1,36 …0125
125 x 2,4 drept cu duritate medie 12200 25 1,39 …0126
180 x 1,6 drept cu duritate medie  8500 25 1,92 …0177
180 x 2,5 drept cu duritate medie  8500 25 1,75 …0178
230 x 1,9 drept cu duritate medie  6600 25 2,88 …0229
230 x 2,5 drept cu duritate medie  6600 25 2,40 …0230

(W835)

8090 PSF STEELOX 
Corindon (A). 
Pentru durabilitate înaltă și capacitate mare de debitare.

8096 SG STEELOX 
Corindon de înaltă performanță (A). 
Pentru durabilitate și capacitate de debitare foarte mare.

SG CAST + INOX 
Model: Corindon special (A), cu duritate medie, cu liant din rășină artificială 
ranforsată cu fibre pentru durabilitate, stabilitate laterală și capacitate de 
debitare foarte mare. Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut 
de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Special pentru utilizarea în turnătorii și curățătorii. Optimizat pentru 
utilizarea pe polizoare unghiulare pneumatice, cu turbină și cu frecvență mare.

Oțel C
INOX C
Fontă C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8098 Nr. 
comandă€

230 x 2,9 drept 6600 25 5,75 …0231
(W835)

Disc de debitat pentru prelucrarea inoxului și a fontei  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Indicație: Pentru mai multă siguranță și stabilitate 
laterală mai mare în cazul lucrului cu discuri de 
debitat de la un ∅ de 178 mm recomandăm 
utilizarea unei flanșe de fixare, vezi Nr. comandă 
8110 0010 Ç 8/16.

8097 

SGP STEELOX 
Corindon de înaltă performanță (A). 
Pentru durabilitate excepțională și capacitate mare de debitare.

∅ x grosime 
mm Formă disc Duritate

Turație 
max.
min-1

UA 
 

8096 Nr. 
comandă

€
115 x 1,0 drept dur 13300 25 1,94 …0115
115 x 1,6 drept dur 13300 25 2,01 …0116
115 x 2,4 cu umăr dur 13300 25 2,07 …0117
125 x 1,0 drept dur 12200 25 2,26 …0125
125 x 1,6 drept dur 12200 25 2,31 …0126
125 x 2,4 drept dur 12200 25 2,36 …0118
125 x 2,4 cu umăr dur 12200 25 2,36 …0127
178 x 1,6 drept cu duritate 

medie
 8600 25 2,83 …1177

180 x 2,5 drept dur  8500 25 3,78 …0178
230 x 1,9 drept dur  6600 25 4,16 …0228
230 x 2,0 drept cu duritate 

medie
 6600 25 4,16 …1229

230 x 2,5 drept dur  6600 25 5,55 …0230
(W835)

∅ x grosime 
mm Formă disc Duritate

Turație max.
min-1

UA 
 

8097 Nr. 
comandă€

115 x 0,8 drept dur 13300 25 2,86 …0116
115 x 1,0 drept dur 13300 25 2,60 …0115
125 x 0,8 drept dur 12200 25 3,10 …0126
125 x 1,0 drept dur 12200 25 2,81 …0125

(W835)

Discuri de debitat
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SG ALU 
Model: Corindon de înaltă performanță (A) și carbură de siliciu (C), moale, cu 
liant din rășină artificială ranforsată cu fibre pentru durabilitate și capacitate de 
debitare foarte mare. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru debitarea tablelor, a profilelor, producerea de găuri străpunse. 
Discul de debitat nu se deformează nici măcar pe materiale moi, lubrifiate.

Indicație: Nu conține materiale de umplere care pot lăsa urme nedorite pe piesa 
prelucrată. Astfel, piesa poate fi imediat sudată. 
 
Indicație: Pentru mai multă siguranță și stabilitate laterală mai mare în cazul 
lucrului cu discuri de debitat de la un ∅ de 178 mm recomandăm utilizarea unei 
flanșe de fixare, vezi Nr. comandă 8110 0010 Ç 8/16.

Aluminiu C
Metal neferos V

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8111 Nr. 
comandă€

115 x 1,0 drept 13300 25 1,94 …0114
115 x 2,4 cu umăr 13300 25 2,07 …0115
125 x 1,0 drept 12200 25 2,26 …0124
125 x 1,6 drept 12200 25 2,31 …0126
125 x 2,4 cu umăr 12200 25 2,36 …0125
180 x 1,6 drept  8500 25 2,83 …0177
180 x 2,9 drept  8500 25 3,78 …0178
230 x 2,9 drept  6600 25 5,55 …0230

(W835)

Disc de debitat pentru prelucrarea aluminiului  

PSF ALU + STONE 
Model: Carbură de siliciu (C), dură, cu liant din rășină artificială ranforsată cu 
fibre pentru durabilitate și capacitate de debitare foarte mare. 
Gaură normată 22,23 mm. 
 
Indicație: Pentru mai multă siguranță și stabilitate laterală mai mare în cazul 
lucrului cu discuri de debitat de la un ∅ de 178 mm recomandăm utilizarea unei 
flanșe de fixare, vezi Nr. comandă 8110 0010 Ç 8/16.

Fontă V
Aluminiu C
Metal neferos V

Metal, rezistent 
la temp. înaltă V

Material plastic/GFK V
Piatră C
Ceramică V

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

UA 
 

8105 Nr. 
comandă€

115 x 2,4 cu umăr 13300 25 1,13 …0115
125 x 2,4 cu umăr 12200 25 1,32 …0125
180 x 3,2 drept  8500 25 1,58 …0178
230 x 3,2 drept  6600 25 2,25 …0230

(W835)

Model: Pentru arbore de antrenare M14.

Utilizare: Pentru creșterea stabilității laterale și ghidaj de precizie, îndeosebi în 
cazul utilizării discurilor de debitat cu o lățime de 1,6 până la 2,0 și diametru de 
180 și 230 mm.

∅ exterior 
mm

8110 Nr. 
comandă€

76 31,81 …0010
(W835)

Set flanșe pentru discuri de debitat subțiri  

Disc de debitat pentru prelucrarea pietrei  

Discuri de debitat
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Discuri din oțel de calitate, segmentate.

∅ 
mm

Grosime disc
mm ∅ gaură

mm

8115 8113 8124 Nr. 
comandă

€ € €8115 8113 8124
115 1,9 2,1 – 22,23 6,74 14,78 –  …0115
125 1,9 2,1 2,1 22,23 7,39 17,00 21,43 …0125
180 2,2 2,3 – 22,23 10,35 28,82 –  …0180
230 2,4 2,4 2,4 22,23 14,04 32,51 39,90 …0230
300 – 2,8 – 20,00 –  55,68 –  …0300
300 – 2,8 – 25,40 –  55,68 –  …0305
350 – 3,2 – 20,00 –  73,14 –  …0350
350 – 3,2 3,2 25,40 –  73,14  104,90 …0355

(W839) (W839) (W839)

Disc de debitat diamantat  

8115 EC-18 
Cu segmente sinterizate. 
Pentru debitarea betonului și a plăcilor din beton. 
În plus, este adecvat pentru beton aparent, cărămidă, piatră 
naturală și artificială. 
Înălțime segment 10 mm.

8113 EC-21.2 
Cu segmente sudate cu laser. 
Pentru debitarea betonului, betonului aparent și betonului 
armat, plăcilor din beton, cărămizii, pietrei naturale și a 
celei artificiale, a bazaltului și a șisturilor. În plus, este 
adecvat și pentru granit și materiale ignifuge. 
Înălțime segment 12 mm.

8124 EC-31 
Cu segmente sudate cu laser. 
Pentru debitarea asfaltului, a calcarului și a altor materiale 
abrazive. 
Înălțime segment 10 mm.

8124

81138115

EC-23 
Cu segmente turbo. 
Model: Discuri din oțel de calitate, segmentate. 
Forma specială a segmentelor facilitează o debitare extrem de rapidă. 

Utilizare: Pentru debitarea betonului armat, a produselor din beton,  
 a pietrei artificiale și a celei naturale, a materialelor generale de 
construcție și a granitului moale până la cel cu duritate medie.

∅ 
mm

Grosime disc
mm

∅ gaură
mm

8125 Nr. 
comandă€

115 2,1 22,23 18,47 …0115
125 2,2 22,23 20,70 …0125
150 2,2 22,23 24,39 …0150
230 2,4 22,23 40,63 …0230

(W839)

Disc de debitat diamantat  

EC-45.1 Turbo 
Model: Discuri din oțel de calitate, cu muchie de tăiere închisă. Viteză mare 
de avans cu calitate foarte bună a muchiilor de tăiere. Înălțime segment 10 
mm.

Utilizare: Pentru materiale ignifuge, cărămidă, materiale ceramice, piatră 
naturală și artificială, plasticuri cu fibră de sticlă, gips-carton și tablă 
profilată. În anumite condiții, adecvat și pentru gresie și piatră fină. Adecvat 
atât pentru tăiere umedă, cât și pentru cea uscată.

∅ 
mm

Grosime disc
mm

∅ gaură
mm

8119 Nr. 
comandă€

115 1,2 22,23 18,23 …0115
125 1,2 22,23 19,02 …0125
180 1,6 22,23 31,25 …0181
230 1,8 22,23 47,75 …0230

(W839)

Disc de debitat diamantat, extra-subțire  

Discuri de debitat diamantate
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Model: Discuri din oțel de calitate, cu margine de tăiere sinterizată, închisă.

∅ 
mm

Grosime disc
mm ∅ gaură

mm

8121 8122 Nr. 
comandă

€ €8121 8122
115 2,2 1,5 22,23 7,67 9,24 …0115
125 2,2 1,5 22,23 8,59 11,09 …0125
180 2,4 – 22,23 12,56 –  …0181
230 2,6 – 22,23 17,46 –  …0230

(W839) (W839)

Disc de debitat diamantat  

8121 EC-42.1 Turbo 
Pentru debitarea betonului, betonului aparent, plăcilor din beton, 
cărămizii, pietrei naturale, a bazaltului și a șisturilor. 
În plus, adecvat și pentru beton armat, țevi de piatră, piatră 
naturală dură și granit. 
Înălțime segment 10 mm.

8122

8122 

8121

EC-110 gresie 
Ideal pentru debitarea gresiei și faianței datorită calității superioare 
a tăișului. 
Înălțime segment 7 mm.

EC-74 
Model: Fixare extrem de bună a segmentelor prin intermediul procedurii de 
sudare cu plasmă.

Utilizare: Ideal pentru polizat beton, cărămidă, tencuială, piatră naturală și 
artificială.

∅ 
mm

Dimensiune segment
mm

∅ gaură
mm

8130 Nr. 
comandă€

125 7,2 x 5 22,23 36,94 …0125
(W839)

Disc de polizat diamantat  

EC-73 
Model: Cu 2 straturi segmentate și durabilitate crescută.

Utilizare: Pentru polizat și netezit beton, cărămidă, tencuială, piatră 
naturală și artificială.

∅ 
mm

Dimensiune segment
mm

∅ gaură
mm

8131 Nr. 
comandă€

125 7,0 x 6,5 22,23 65,75 …0125
(W839)

Disc de polizat diamantat  

CST-Saturn abraziv 
Model: Cu 2 straturi segmentate și durabilitate crescută.

Utilizare: Pentru polizat și netezit tencuială și alte suprafețe abrazive.

∅ 
mm Număr segmente

∅ gaură
mm

8132 Nr. 
comandă€

125 20 22,23 58,37 …0125
(W839)

Disc de polizat diamantat  

Discuri de debitat diamantate, discuri de polizat diamantate
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: acoperit pe 4 părți, 80 x 50 x 20 mm.

Utilizare: Pentru lustruit și matisat materiale de orice fel (lac, piatră, lemn, 
plastic, toate metalele etc.) precum și pentru curățare și îngrijire.

Indicație: Prin adăugarea de apă, săpun, paste sau petrol se intensifică efectul.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu V
Piatră C
Vopsea/lac C

granulație
8443 8511 Nr. 

comandă€ €
 30 –  3,46 …0030
 60 2,45 3,73 …0060
120 2,45 3,73 …0120
240 2,45 3,73 …0240

(W842) (W861)

Burete abraziv  

8443 Carbură de siliciu lipită cu plastic (SiC), moale.
8443  

8511 Granulele abrazive de înaltă performanță în legătură elastică, 
îmbinate, pot fi folosite complet. Colorat, rezistent la decolorare.

8511  

Model: Granule abrazive îmbinate cu rășină artificială, pe burete 
de poliuretan.

Vopsea/lac C

Burete abraziv  

granulație
UA 

 
8134 8136 8138 Nr. 

comandă€ € €
 60 100  0,71 *  0,55 0,50 …0060
100 100  0,72 *  0,55 0,50 …0100
180 100 –  –  0,50 …0180
220 250  0,71 –  –  …0220

(W812) (W812) (W812)
* UV = 250

8134 Corindon (A), acoperit pe o parte, 90 x 100 x 5 mm, pentru 
prelucrarea pieselor profilate.

8136 Corindon (A), acoperit pe 4 părți, 100 x 68 x 26 mm, adecvat 
șlefuirii pe suprafață datorită rigidității muchiilor.

8138 

8138

Carbură de siliciu (SiC), acoperită pe 2 părți, 125 x 98 x 13 
mm, pentru șlefuirea contururilor și profilelor.

Model: Acoperire cu strat de stearat pe burete din poliuretan foarte flexibil. 
Suport din hârtie cu flexibilitate latex și ștanțare invizibilă, nu lasă urme la 
șlefuire. Cu granulație foarte aderentă, nu pierde granule nici măcar la îndoire. 
Lungime rolă 25 metri. Dimensiuni placă 125 x 115.

Utilizare: Pentru șlefuirea manuală curată chiar și la solicitare extrem de mare. 
Flexibilitate mare pentru adaptare la toate suprafețele, perfect adecvată pentru 
muchii.

Oțel C
Vopsea/lac C

granulație
8745 Nr. 

comandă€
 60 26,08 …0060
 80 26,08 …0080
120 26,08 …0120
180 26,08 …0180
240 26,08 …0240
320 26,08 …0320
400 26,08 …0400

(W842)

8136

Hârtie abrazivă - rolă economică  

8134

Bureți abrazivi, plăci abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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PS 22 K 
Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială (A), pe hârtie (250 g/
m2), uniform și semideschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență 
îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. 
Dimensiune coală 70 x 125 mm. 
 
Utilizare: Produs universal pentru prelucrarea manuală sau mecanică de lemn și 
metale, în special lemn cu conținut de rășină.

Oțel V
Metal neferos C
Material plastic/GFK V
Lemn C
Șpaclu V
Vopsea/lac V

granulație
UA 

 

8133 Nr. 
comandă€

100 bucăți
 80 100 15,33 …0080
100 100 14,59 …0100
120 100 14,59 …0120
150 100 14,59 …0150
180 100 14,59 …0180

(W852)

Hârtie abrazivă, pentru prindere velcro  

Model: Din cauciuc spumos, cu formă comodă. Partea inferioară cu suprafață 
velcro.

Utilizare: Din cauciuc spumos, cu formă comodă. Partea inferioară cu 
suprafață velcro.

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

8133 Nr. 
comandă€

118 x 68 x 40 3,92 …1000
(W852)

Bloc abraziv, prindere velcro  

Model: Din plută presată, dreptunghiular, muchii superioare rotunjite.

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

8165 Nr. 
comandă€

120 x 60 x 35 1,36 …0002
(W843)

Bloc de șlefuit, din plută  

Model: Din plastic stabil. 
Cu dispozitiv de prindere rapidă, pentru prinderea 
facilă și rapidă a materialului abraziv.

Utilizare: Ideal pentru șlefuire în locuri greu 
accesibile. Adecvat atât pentru prelucrarea metalului 
cât și a lemnului.

Lățime de lucru 
mm

Lungimea de lucru
mm

8166 Nr. 
comandă€

25 120 5,51 …0001
(W865)

Pilă de șmirgheluit  

Utilizarea tipurilor de granule 

Printre cerințele principale pentru granulele abrazive se numără duritatea 
sporită, rezistența crescută, rezistența termică și termoconductivitatea. În 
funcție de caracteristicile individuale combinate rezultă posibilități de utilizare 
diferite. Acestea mai pot fi influențate și de tipul de îmbinare, de stratul suport 
pentru materialul abraziv și de adaosuri. În general, pentru diversele tipuri de 
granule se pot stabili următoarele variante de utilizare:

Corindon: Adecvat pentru degroșare, debitare, polizare manuală, polizare pe 
bandă, curățare și debavurare pe oțel nealiat sau în aliaj redus, fontă și metale 
neferoase.

Corindon de zirconiu: Adecvat pentru degroșare, debitare, polizare manuală, 
polizare de înaltă performanță, curățare și debavurare pentru oțel și fontă.

Carbură de siliciu, neagră: Adecvat pentru degroșare, debitare, polizare 
manuală și pe bandă la fontă cenușie, aluminiu, lemn și lac.

Carbură de siliciu, verde: Adecvat pentru toate procedurile de polizare la fontă 
cenușie, carbură, aliaj de titan, piatră, plastic și ceramică.

Blocuri abrazive, pile de șmirgheluit
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/21

Model: Carbură de siliciu (SiC) pe hârtie rezistentă la apă uniform și dens. 
Dimensiune coală 230 x 280 mm.

Utilizare: Pentru prelucrarea uscată și umedă a vopselei, lacului și materialului de șpaclu. 
 
Indicație: Bloc abraziv manual din plută, vezi Nr. comandă 8165 0002, pilă de șmirgheluit vezi Nr. comandă 8166 0001 Ç 8/20.

81
41

81
42

Vopsea/lac C C
Oțel C  

granulație
UA 

 

8141 8142 Nr. 
comandăCP918

€
100 bucăți

€
100 bucăți

 120 50 23,93 42,55 …0120
 150 50 23,93 40,02 …0150
 180 50 23,93 37,59 …0180
 240 50 23,93 36,96 …0240
 320 50 23,93 36,96 …0320
 400 50 23,93 36,96 …0400
 600 50 23,93 36,96 …0600
 800 50 23,93 36,96 …0800
1000 50 23,93 36,96 …1000

(W842) (W837)

Hârtie abrazivă, rezistentă la apă  

8141 Adecvată și pentru prelucrarea oțelului.

8142 Adecvată și pentru prelucrarea cauciucului, plasticului și 
substanțelor minerale.

Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), distribuit uniform și dens, pe 
țesătură stabilă, albastră. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență 
îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. 
Dimensiune coală 230 x 280 mm.

Utilizare: Pentru lucrări generale de șlefuire pe metal.
Oțel C
Fontă C

granulație
UA 

 

8145 Nr. 
comandă€

100 bucăți
 40 50 28,37 …0040
 60 50 28,37 …0060
 80 50 28,37 …0080
100 50 28,37 …0100
120 50 28,37 …0120

(W770)

granulație
UA 

 

8145 Nr. 
comandă€

100 bucăți
150 50 28,37 …0150
180 50 28,37 …0180
240 50 28,37 …0240
320 50 28,37 …0320
400 50 28,37 …0400

(W770)

Pânză abrazivă, albastră  

Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), distribuit uniform, dens și deschis, 
pe țesătură de bumbac foarte flexibilă, maro. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate 
foarte bună. Dimensiune coală 230 x 280 mm.

Utilizare: Pentru solicitări extrem de înalte, cu formarea de linii drepte la uzură, 
fără franjuri. Ideal pentru prelucrat lemn, metal și oțel, în anumite condiții adecvat 
și pentru inox și plastic. 
 
Indicație: Bloc abraziv manual din plută, vezi Nr. comandă 8165 0002, pilă de 
șmirgheluit vezi Nr. comandă 8166 0001 Ç 8/20.

81
46

81
47

Oțel C C
INOX V C
Fontă V V
Superaliere  V

granulație
UA 

 

8146 8147 Nr. 
comandăKK114F

€
100 bucăți

€
100 bucăți

 40 50 44,48 77,81 …0040
 60 50 44,48 70,65 …0060
 80 50 44,48 69,62 …0080
100 50 44,48 68,59 …0100
120 50 44,48 68,59 …0120
150 50 44,48 68,59 …0150
180 50 44,48 68,59 …0180

(W842) (W836)

granulație
UA 

 

8146 8147 Nr. 
comandăKK114F

€
100 bucăți

€
100 bucăți

240 50 44,48 68,59 …0240
280 50 44,48 68,59 …0280
320 50 44,48 68,59 …0320
360 50 –  68,59 …0360
400 50 44,48 68,59 …0400
999 50 –  68,59 …0999

(W842) (W836)

Pânză abrazivă, maro  

 

 

8141  

8142  

Hârtii abrazive, pânze abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), pe țesătură extrem de flexibilă 
(maro), distribuit uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate 
foarte bună. Lungime rolă 50 metri.

Utilizare: Pentru șlefuirea manuală curată chiar și la solicitare extrem de mare, 
cu formarea de linii drepte la uzură, fără franjuri. Rezistent la ulei și petrol. 
Ideal pentru prelucrarea bateriilor, recipientelor, pieselor de fontă și turnate, 
componentelor de caroserie etc.

81
50

81
51

81
53

81
54

81
57

Oțel C C C C C
INOX C C C C C
Fontă V V V V V
Superaliere  V  V V

granulație 40 60 80 100 120 150 180 240 320 400

8150 Lățime 40 mm   € 17,48  16,57 15,51 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 (W842)

8151
KK114F 
Lățime 40 mm   € 23,81 19,45 18,22 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 (W837)

8153 Lățime 50 mm   € 30,77 29,13 28,01 27,48 27,48 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 (W842)

8154
KK114F 
Lățime 50 mm   € 30,77 29,13 28,01 27,48 27,48 27,31 27,48 27,48 27,48 27,48 (W837)

8157
KK114F 
Lățime 115 mm   € 61,51 57,14 54,40 53,29 53,29 53,00 53,29 53,29 53,29 53,29 (W837)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 …0150 …0180 …0240 …0320 …0400

Pânză abrazivă - rolă economică  

 

 

 

 

 

Model: Construcție metalică robustă, lăcuită cu efect de lovituri de ciocan, cu 
muchii de rupere pentru role economice de 25 până la 50 mm lățime și lungime 
de max. 50 m. Livrare cu tot cu suport de fixare, fără material abraziv.

8159 8162 Nr. 
comandă1 rolă 5 role

€ €
77,37 –  …0010

–  205,87 …0050
(W836) (W836)

Suport role abrazive  

 

 

81628159

KV707X 
Model: Pâslă lipită cu rășină artificială cu Surface Conditioning Material pe suport din poliester robust, cu 
durabilitate îndelungată, rezultate de șlefuire uniforme, adaptabilitate bună și fără deformare. Rezistentă la 
apă și emulsii.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de șlefuit cu bandă. Ideală pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei 
învechite, precum și pentru finisarea suprafețelor.

Oțel C
INOX C
Aluminiu V
Metal neferos C
Lemn V
Vopsea/lac V

granulație 100 180 240

8750 6 x  520 mm   € 100 bucăți 165,38 156,23 162,88 50 (W836)

8751 6 x  610 mm   € 100 bucăți 192,94 181,93 192,07 50 (W836)

8758 10 x  330 mm   € 100 bucăți 138,26 132,22 132,22 50 (W836)

8752 12 x  520 mm   € 100 bucăți 197,99 187,49 187,49 50 (W836)

8790 13 x  457 mm   € 100 bucăți 236,75 223,64 223,64 50 (W836)

8753 13 x  610 mm   € 100 bucăți 196,65 185,59 186,89 50 (W836)

8792 19 x  457 mm   € 100 bucăți 289,22 271,25 271,25 50 (W836)

8759 20 x  520 mm   € 100 bucăți 257,80 242,09 242,09 50 (W836)

8794 20 x  815 mm   € 100 bucăți 452,78 421,73 421,73 50 (W836)

8756 30 x  533 mm   € 100 bucăți 380,05 354,11 354,11 30 (W836)

8796 40 x  760 mm   € 100 bucăți 771,66 713,69 713,69 50 (W836)

8774 50 x 3500 mm   € 100 bucăți 3664,11 3367,92 3367,92  5 (W836)

8776 75 x 2000 mm   € 100 bucăți 3150,92 2896,98 2896,98  5 (W836)

Nr. comandă …0100 …0180 …0240 UA  

Bandă abrazivă cu pâslă  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Benzi abrazive
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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KK511F 
Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), pe țesătură extrem de 
flexibilă, distribuit uniform și ușor deschis. Cu evacuare îmbunătățită 
a șpanului, prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la 
uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de șlefuit cu bandă, ideală pentru 
prelucrarea contururilor.

Oțel C
INOX C
Fontă V
Aluminiu V
Metal neferos C
Lemn C

Bandă din pânză abrazivă, corindon, pentru prelucrarea contururilor  

granulație 40 60 80 100 120

8727 9 x 533 mm   € 100 bucăți 60,78 59,26 58,47 –  58,01 100,25 (W837)

8728 75 x 533 mm   € 100 bucăți 139,95 129,43 124,37 121,67 121,67 100 (W837)

8729 100 x 560 mm   € 100 bucăți 175,37 161,28 154,74 –  150,04 20 (W837)

8730 100 x 620 mm   € 100 bucăți 189,75 173,91 166,32 161,45 161,45 20 (W837)

8731 100 x 950 mm   € 100 bucăți 226,39 203,68 192,74 –  –  20 (W837)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

 

KK711T/KK711X 
Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), pe țesătură robustă, 
distribuit uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și 
adaptabilitate foarte bună. Rezistentă la ulei, ceară și unsoare. 

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de șlefuit cu bandă, ideală pentru 
prelucrarea suprafețelor.

Oțel C
INOX C
Fontă V
Aluminiu V
Metal neferos C
Lemn C

granulație 40 60 80 100 120 150 240 240 320 400

8702 6 x  520 mm   € 100 bucăți 42,50 42,50 42,50 –  42,50 –  –  –  –  –  100 (W837)

8703 6 x  610 mm   € 100 bucăți 42,50 42,50 42,50 –  42,50 –  –  –  –  –  100 (W837)

8798 10 x  305 mm   € 100 bucăți 56,50 55,56 55,05 –  54,76 –  –  –  –  –  100 (W837)

8705 10 x  330 mm   € 100 bucăți 56,50 55,56 55,05 –  54,76 –  –  –  –  –  100 (W837)

8744 12 x  305 mm   € 100 bucăți 56,50 56,01 55,49 –  55,20 –  –  –  –  –  100 (W837)

8708 12 x  330 mm   € 100 bucăți 56,50 55,56 55,05 –  54,76 –  –  –  –  –  100 (W837)

8738 12 x  520 mm   € 100 bucăți 42,50 42,50 42,50 –  42,50 –  –  –  –  –  100 (W837)

8710 13 x  457 mm   € 100 bucăți 62,13 60,16 59,29 –  58,83 –  –  –  –  –  100 (W837)

8711 13 x  610 mm   € 100 bucăți 42,50 42,50 42,50 –  42,50 –  –  –  –  –  100 (W837)

8712 15 x  330 mm   € 100 bucăți 58,25 57,07 56,50 –  56,14 –  –  –  –  –  100 (W837)

8713 16 x  520 mm   € 100 bucăți 68,15 65,74 64,54 –  63,92 –  –  –  –  –  100 (W837)

8715 20 x  520 mm   € 100 bucăți 65,74 64,54 64,54 –  63,92 –  –  –  –  –  100 (W837)

8791 20 x  815 mm   € 100 bucăți –  –  86,33 –  85,13 –  –  85,13 85,13 85,13 100 (W837)

8719 30 x  533 mm   € 100 bucăți 92,17 87,23 85,15 –  83,74 –  –  84,50  84,50  84,50  20 (W837)

8793 40 x  760 mm   € 100 bucăți –  –  110,21 –  107,77 –  –  107,77 107,77 107,77 20 (W837)

8739 40 x  815 mm   € 100 bucăți 105,58 97,83 91,70 –  91,70 91,70 –  –  –  –  20 (W837)

8721 50 x  450 mm   € 100 bucăți 90,48 84,44 82,03 –  80,24 –  –  –  –  –  20 (W837)

8743 50 x 1000 mm   € 100 bucăți –  –  –  –  –  130,43 –  –  –  –  20 (W837)

8789 50 x 1020 mm   € 100 bucăți
la cerere 

◊
la cerere 

◊
la cerere 

◊ –  
la cerere 

◊ –  
la cerere 

◊ –  –  –  20 (W837)

8723 50 x 2000 mm   € 100 bucăți 281,54 251,85 238,09 229,42 229,42 229,42 –  229,42 –  –  10 (W837)

8740 75 x  533 mm   € 100 bucăți –  –  –  –  –  121,67 –  –  –  –  20 (W837)

8725 75 x 2000 mm   € 100 bucăți 404,06 361,53 341,44 328,92 328,92 328,92 –  328,92 –  –  10 (W837)

8741 100 x  560 mm   € 100 bucăți –  –  –  –  –  149,97 –  –  –  –  20 (W837)

8787 100 x  610 mm   € 100 bucăți
la cerere 

◊
la cerere 

◊
la cerere 

◊ –  
la cerere 

◊ –  –  –  –  –  20 (W837)

8742 100 x  620 mm   € 100 bucăți –  –  –  –  –  161,45 –  –  –  –  20 (W837)

8722 100 x 1000 mm   € 100 bucăți 239,42 215,29 203,22 –  196,01 –  –  –  –  –  20 (W837)

8726 150 x 2000 mm   € 100 bucăți 736,67 652,15 612,00 586,67 586,67 586,67 –  586,67 –  –  10 (W837)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 …0150 …0240 …0240 …0320 …0400 UA  

Bandă din pânză abrazivă, corindon, pentru prelucrarea suprafețelor  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Benzi abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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KK841F 
Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), pe țesătură flexibilă. Cu caracteristici de 
răcire datorită stratului suplimentar activ abraziv, uniform și ușor deschis. Cu prindere 
foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și 
adaptabilitate foarte bună.

Utilizare: Pentru prelucrarea aluminiului, oțelului și metalelor neferoase pe mașini de 
șlefuit cu bandă. Ideală pentru prelucrarea bateriilor, recipientelor etc.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C

Bandă din pânză abrazivă, corindon, pentru prelucrarea aluminiului  

granulație 60 80 120

8746 50 x 3500 mm   € 100 bucăți 581,03 545,32 523,32 20 (W837)

Nr. comandă …0060 …0080 …0120 UA  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

ZK713X 
Model: Granule de corindon de zirconiu lipite cu rășină artificială (ZA) pe pânză robustă 
și flexibilă, uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență 
îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. 
Rezistentă la ulei, unsoare, ceară și apă/emulsii.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașini de șlefuit cu bandă. Ideală pentru prelucrarea 
recipientelor, pieselor de fontă și turnate, țevilor, construcțiilor metalice etc.

Oțel V
INOX C
Metal neferos V
Lemn V

Bandă din pânză abrazivă, corindon cu zirconiu  

granulație 36 40 60 80 100 120

8747 13 x  457 mm   € 100 bucăți –  –  72,87 71,64 –  71,64  20 (W836)

8748 19 x  457 mm   € 100 bucăți –  –  77,78 75,93 –  75,93  20 (W836)

8734 30 x  533 mm   € 100 bucăți –  94,04 84,91 82,02 –  82,02  20 (W836)

8749 40 x  760 mm   € 100 bucăți –  –  159,50  152,50  –  152,50   20 (W836)

8735 50 x 1000 mm   € 100 bucăți 179,08 170,94 155,82 148,64 144,06 144,06  20 (W836)

8795 50 x 1020 mm   € 100 bucăți –  –  196,72 185,37 –  185,37  20 (W836)

8736 75 x 2000 mm   € 100 bucăți 469,11 443,32 396,18 373,83 359,72 –  100 (W836)

8737 150 x 2000 mm   € 100 bucăți 865,30 814,97 719,74 674,79 646,85 –  100 (W836)

Nr. comandă …0036 …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

 

 

 

XK870X 
Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială, cu auto-ascuțire (CER) pe țesătură robustă. 
Adaosurile abrazive active permit șlefuirea cu efect de răcire și cresc astfel capacitatea 
de șlefuire. Aceasta asigură simultan și o prelungire a durabilității și reduce decolorarea 
suprafeței pieselor. Distribuite uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută până la medie de presare și adaptabilitate 
foarte bună. Rezistentă la ulei, unsoare, ceară și apă/emulsii. 
 
Utilizare: Ideală pentru prelucrarea suprafețelor foarte dure. Pentru utilizarea pe mașini de 
șlefuit cu bandă. Adecvată atât pentru prelucrarea uscată cât și prelucrarea cu agenți de răcire.

INOX C
Aluminiu V
Metal neferos C
Superaliere V

Bandă din pânză abrazivă, granule ceramice  

granulație 36 40 60 80 120

8620 6 x  520 mm   € 100 bucăți –  –  76,70 73,88 73,19 100 (W846)

8621 6 x  610 mm   € 100 bucăți –  –  80,10 77,35 75,96 100 (W846)

8623 10 x  330 mm   € 100 bucăți –  –  68,76 66,97 66,44 100 (W846)

8624 12 x  305 mm   € 100 bucăți –  74,03 68,76 66,97 66,44 100 (W846)

8649 12 x  520 mm   € 100 bucăți –  86,50 78,13 75,59 73,95 100 (W846)

8628 13 x  457 mm   € 100 bucăți –  88,24 78,77 76,03 74,66 100 (W846)

8629 13 x  610 mm   € 100 bucăți –  98,42 86,21 82,84 81,47 100 (W846)

8631 16 x  520 mm   € 100 bucăți –  104,54 90,96 86,21 84,86 100 (W846)

8633 20 x  520 mm   € 100 bucăți –  104,54 90,96 86,21 84,86 100 (W846)

8797 20 x  815 mm   € 100 bucăți –  –  113,91 106,13 103,73 100 (W846)

8636 25 x  760 mm   € 100 bucăți –  –  119,50 111,31 108,64  20 (W846)

8638 30 x  533 mm   € 100 bucăți –  –  109,96 103,19 100,48  20 (W846)

8799 40 x  760 mm   € 100 bucăți –  –  161,89 148,11 143,88 100 (W846)

8640 50 x  450 mm   € 100 bucăți –  –  131,73 –  118,13  20 (W846)

8641 50 x 1000 mm   € 100 bucăți –  –  224,01 202,28 194,83  20 (W846)

8644 50 x 2000 mm   € 100 bucăți 587,85 529,51 397,12 353,68 –   10 (W846)

8200 50 x 3500 mm   € 100 bucăți 1011,45 908,55 500,98 600,98 –   10 (W846)

8642 75 x  533 mm   € 100 bucăți –  –  196,88 179,20 173,11  20 (W846)

8189 75 x 2000 mm   € 100 bucăți 874,98 786,57 588,62 523,21 –   10 (W846)

8643 100 x 1000 mm   € 100 bucăți –  –  403,26 359,12 344,84  20 (W846)

8201 150 x 2000 mm   € 100 bucăți 1681,89 1506,02 1110,96 979,25 –   10 (W846)

Nr. comandă …0036 …0040 …0060 …0080 …0120 UA  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/25

XK733X 
Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială, cu auto-ascuțire (CER) 
cu strat de acoperire STEARAT-Plus pentru aderență redusă a șpanului 
pe țesătură robustă. Distribuite uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte 
bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune medie de 
presare și adaptabilitate foarte bună. Rezistentă la ulei, unsoare, ceară și 
apă/emulsii. 
 
Utilizare: Ideală pentru prelucrarea suprafețelor moi. Pentru utilizarea pe 
mașini de șlefuit cu bandă. Adecvată atât pentru prelucrarea uscată cât și 
prelucrarea cu agenți de răcire.

Oțel V
Aluminiu C
Metal neferos C
Material plastic/GFK V
Lemn V
Vopsea/lac V

Bandă din pânză abrazivă, granule ceramice STEARAT PLUS m

granulație 40 60 80

8782 50 x 3500 mm   € 100 bucăți 1161,74 866,44 768,51 10 (W846)

8775 75 x 2000 mm   € 100 bucăți 1005,52 752,82 668,34 10 (W846)

8778 150 x 2000 mm   € 100 bucăți 1925,77 1419,68 1251,47 10 (W846)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

 

 

 
KK532F 
Model: Granule de corindon îmbinate cu rășină artificială cu strat de 
acoperire STEARAT pentru aderență mai redusă a șpanului pe țesătură 
flexibilă. Distribuite uniform și închis. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută până la medie de presare 
și adaptabilitate foarte bună. Rezistentă la ulei, unsoare, ceară și apă/
emulsii. 
 
Utilizare: Ideală pentru prelucrarea suprafețelor moi. Pentru utilizarea pe 
mașini de șlefuit cu bandă. Adecvată atât pentru prelucrarea uscată cât și 
prelucrarea cu agenți de răcire.

Oțel V
Aluminiu C
Metal neferos C
Material plastic/GFK V
Lemn V
Vopsea/lac V

Bandă din pânză abrazivă, corindon STEARAT m

granulație 120 180 240 400

8788 50 x 3500 mm   € 100 bucăți 474,72 474,72 474,72 474,72 10 (W846)

8784 75 x 2000 mm   € 100 bucăți 417,16 417,16 417,16 417,16 10 (W846)

8786 150 x 2000 mm   € 100 bucăți 746,85 746,85 746,85 746,85 10 (W846)

Nr. comandă …0120 …0180 …0240 …0400 UA  

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

 

 

 

KF808 
Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A), pe material suport din fibră 
vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a 
granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate 
foarte bună. Un strat de acoperire activ împiedică deformarea discului la șlefuirea 
metalelor moi (aluminiu, inox etc.). În plus, stratul de acoperire are și efect de 
răcire la șlefuire. Cu gaură interioară (gaură normată 22,23 mm) și fantă în cruce.

Utilizare: Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 
80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel V
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V
Superaliere V

granulație 36 50 60 80 100 120

8763 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 37,11 30,65 29,96 28,63 28,63 28,63 50 (W836)

8764 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 47,59 43,15 40,89 38,55 38,55 38,55 50 (W836)

Nr. comandă …0036 …0050 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Disc abraziv din fibră, corindon, pentru prelucrarea inoxului și aluminiului  

KF787 
Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A), pe material suport din fibră 
vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte 
bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare 
și adaptabilitate foarte bună. Cu gaură interioară (gaură normată 22,23 mm) 
și fantă în cruce.

Utilizare: Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză periferică 
de max. 80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Vopsea/lac C

granulație 16 24 36 40 50 60 80 100 120

8760 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 48,96 35,80 29,38 27,23 26,49 25,77 24,71 24,71 24,71 50 (W836)

8761 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 53,65 46,45 41,88 38,51 37,95 35,40 33,35 33,35 33,35 50 (W836)

8762 ∅ 180 mm   € 100 bucăți 102,31 77,02 69,43 67,04 –  56,49 56,49 55,85 55,85 50 (W836)

Nr. comandă …0016 …0024 …0036 …0040 …0050 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Disc abraziv din fibră, corindon  

 

 

 

Benzi din pânză abrazivă/Discuri abrazive din fibră
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/26

XF870 
Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială, cu auto-ascuțire 
(CER). Adaosurile abraziv active permit șlefuirea cu efect de răcire 
și cresc astfel capacitatea de șlefuire. Aceasta asigură simultan și o 
prelungire a durabilității și reduce decolorarea suprafeței pieselor. Pe 
material suport din fibră vulcanizată, distribuite uniform și ușor deschis. Cu 
prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune 
scăzută până la medie de presare și adaptabilitate foarte bună. Cu gaură 
interioară (gaură normată 22,23 mm) și fantă în cruce.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea suprafețelor dure. Pentru toate polizoarele 
unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel V
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V
Superaliere V

granulație 24 36 40 60 80 100 120

8203 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 118,37 111,34 94,57 74,08 67,34 67,33 67,33 50 (W846)

8204 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 131,88 123,74 105,20 82,29 74,77 74,82 74,78 50 (W846)

8206 ∅ 180 mm   € 100 bucăți 277,52 247,48 209,77 165,26 142,74 142,77 142,77 50 (W846)

Nr. comandă …0024 …0036 …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Disc abraziv din fibră, granule ceramice  

 

 

 

ZF714 
Model: Corindon cu zirconiu îmbinat cu rășină artificială (ZA), pe material 
suport din fibră vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. 
Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, 
presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. Cu caracteristici 
de auto-ascuțite și șlefuire rece, ceea ce asigură capacitate optimă de 
așchiere. Cu gaură interioară (gaură normată 22,23 mm) și fantă în cruce.

Utilizare: Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză 
periferică de max. 80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel C
INOX C
Metal neferos V

granulație 24 36 60 80 120

8765 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 64,59 57,56 38,46 34,99 34,99 50 (W836)

8766 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 71,71 63,92 42,64 38,80 38,80 50 (W836)

Nr. comandă …0024 …0036 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc abraziv din fibră, corindon cu zirconiu  

 

 

XF850 
Model: Granule ceramice cu auto-ascuțire (CER) amestecate cu 
corindon de zirconiu (ZA) lipite cu rășină artificială. Adaosurile abraziv 
active permit șlefuirea cu efect de răcire și cresc astfel capacitatea 
de șlefuire. Aceasta asigură o prelungire a durabilității și reduce 
decolorarea suprafeței pieselor. Pe material suport din fibră vulcanizată, 
distribuite uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută până la medie de presare 
și adaptabilitate foarte bună. Cu gaură interioară (gaură normată 22,23 mm) 
și fantă în cruce.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea suprafețelor dure. Pentru toate polizoarele 
unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V

granulație 36 40 60 80

8651 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 109,79 93,22 73,19 66,51 50 (W846)

Nr. comandă …0036 …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv din fibră, granule ceramice amestecate cu corindon cu zirconiu  

Discuri abrazive din fibră
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/27

XF885 
Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială, cu auto-ascuțire 
îmbunătățită (CER PLUS). Adaosurile abrazive active permit șlefuirea cu 
efect de răcire și cresc astfel capacitatea de șlefuire. Acestea asigură 
simultan și o prelungire a durabilității și reduc decolorarea suprafeței 
pieselor. Pe material suport din fibră vulcanizată, distribuite uniform și ușor 
deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la 
uzură, presiune scăzută până la medie de presare și adaptabilitate foarte 
bună. Cu gaură interioară (gaură normată 22,23 mm) și fantă în cruce.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea suprafețelor dure. 
Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 
80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

INOX C
Aluminiu C
Superaliere V

granulație 20 24 36 40 60 80

8207 ∅ 115 mm   € 100 bucăți –  –  100,69 85,25 66,93 61,21 50 (W846)

8183 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 128,14 125,30 111,58 94,98 74,37 67,50 50 (W846)

Nr. comandă …0020 …0024 …0036 …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv din fibră, granule ceramice Plus  

  

AF799 
Model: Granule ceramice cu formă geometrică lipite cu rășină artificială 
pe material suport din fibră vulcanizată, distribuite uniform și ușor deschis. 
Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, 
presiune medie până la mare de presare și adaptabilitate foarte bună. Cu 
gaură interioară (gaură normată 22,23 mm) și fantă în cruce.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea suprafețelor mai moi. 
Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 
80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel C
Aluminiu V
Metal neferos V

granulație 36

8173 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 166,63 50 (W834)

8174 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 184,87 50 (W834)

Nr. comandă …0036 UA  

Disc abraziv din fibră, granule ceramice m

AF890 
Model: Granule ceramice cu formă geometrică lipite cu rășină artificială. 
Adaosurile abrazive  active permit șlefuirea cu efect de răcire și cresc 
astfel capacitatea de șlefuire. Acestea asigură simultan și o prelungire 
a durabilității și reduc decolorarea suprafeței pieselor. Pe material suport 
din fibră vulcanizată, distribuite uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte 
bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune scăzută până 
la medie de presare și adaptabilitate foarte bună. Cu gaură interioară (gaură 
normată 22,23 mm) și fantă în cruce.

Utilizare: Ideală pentru prelucrarea suprafețelor foarte dure. 
Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 
80 m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel V
INOX C
Aluminiu V
Metal neferos V
Superaliere C

granulație 36

8170 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 184,87 50 (W834)

8172 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 180,80 50 (W834)

Nr. comandă …0036 UA  

Disc abraziv din fibră, granule ceramice  

 

Discuri abrazive din fibră
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/28

TURBO PAD 
Model: Complet din cauciuc, extra dur, cu striații de răcire. 
Cu filet M14.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare cu turație mare 
pentru solicitări intense. Nervurile în formă de rafturi rigidizează discul suport și 
asigură o circulație a aerului care reduce căldura apărută la șlefuire. Prin șlefuirea 
mai rece se ating durate de viață mai mari ale discurilor din fibră.

∅ 
mm

8655 Nr. 
comandă€

115 12,56 …0115
125 14,64 …0125

(W836)

Disc suport  

XF733 
Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială, cu auto-ascuțire (CER) cu 
strat de acoperire STEARAT-Plus pentru aderență redusă a șpanului pe 
material suport din țesătură cu formă stabilă. Distribuite uniform și ușor deschis. 
Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune 
medie de presare și adaptabilitate foarte bună. 
 
Utilizare: Ideal pentru prelucrarea suprafețelor mai moi. 
Pentru toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză periferică de max. 80 
m/s. 
 
Indicație: Discuri suport din cauciuc găsiți la Ç 8/28.

Oțel V
Aluminiu C
Metal neferos C

Material  
plastic/GFK V

Lemn V
Vopsea/lac V

granulație
UA 

 

8171 Nr. 
comandă∅ 125 mm

€
100 bucăți

24 50 141,82 …0024
36 50 126,48 …0036
60 50 84,10 …0060
80 50 76,73 …0080

(W834)

Disc abraziv din fibră m

Model: Din cauciuc flexibil, complet cu filet M14.

Utilizare: Pentru fixarea tuturor discurilor din fibră cu gaură normată de 22,23 
mm pe orice polizor unghiular, la o viteză de rotație de max. 80 m/s.

∅ 
mm

8250 Nr. 
comandă€

115 3,84 …0115
125 4,47 …0125
180 9,15 …0180

(W842)

Disc suport  

Model: Complet din cauciuc, cu striații de răcire. Cu filet M14.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare cu turație medie până la mare, 
pentru solicitări intense. Nervurile în formă de rafturi rigidizează discul suport 
și asigură, împreună cu orificiile suplimentare, o circulație a aerului care reduce 
căldura apărută la șlefuire. Prin șlefuirea mai rece se ating durate de viață mai mari 
ale discurilor din fibră.

∅ 
mm

8653 Nr. 
comandă€

115 4,95 …0115
125 5,77 …0125
180 9,84 …0180

(W836)

Disc suport  

Discuri abrazive din fibră
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/29

982C 
Model: Granule de precizie lipite cu rășină artificială compactă pe material suport 
din fibre vulcanizate, distribuite uniform și semideschis. Granulele abrazive au 
formă precisă, dimensiune egală, sunt dispuse vertical și au forma unor mici 
triunghiuri. Acestea sunt aplicate uniform însă aleatoriu, astfel încât granulele 
triunghiulare să poată genera două șpanuri. Șlefuire foarte agresivă, la rece, 
cu capacitate mare de așchiere la o durabilitate de până la 3 ori mai mare și 
îndepărtare cu peste 30 % mai rapidă a materialului. 

Utilizare: În toate domeniile de prelucrare a metalelor în care sunt necesare rate 
mari de îndepărtare a materialului și calitate foarte bună a suprafețelor. Ideal 
pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură, prelucrarea 
pieselor turnate și prelucrarea tăieturilor prin ardere în oțel pentru construcții și 
metale neferoase. 
 
Indicație: Disc suport pentru granule 36+ și 60+ vezi Nr. comandă 8239, pentru 
granule 80+ vezi Nr. comandă 8240.

Oțel C
Aluminiu C

Metal 
neferos C

granulație 36+ 60+ 80+

8218 13200 min-1 ∅ 115 mm   € 2,09 1,80 1,71 25 (W812)

8219 12000 min-1 ∅ 125 mm   € 2,18 1,92 1,83 25 (W812)

8221 8500 min-1 ∅ 180 mm   € 4,06 3,63 3,49 25 (W812)

Nr. comandă …0036 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv din fibră pentru prelucrarea oțelului, Cubitron™ II  

 

 

 

987C 
Model: Granule de precizie lipite cu rășină artificială compactă pe material 
suport din fibre vulcanizate, distribuite uniform și semideschis. Granulele 
abrazive au formă precisă, dimensiune egală, sunt dispuse vertical și au forma 
unor mici triunghiuri. Acestea sunt aplicate uniform însă aleatoriu, astfel încât 
granulele triunghiulare să poată genera două șpanuri. Șlefuire foarte agresivă, 
cu capacitate mare de așchiere la o durabilitate de până la 3 ori mai mare și 
îndepărtare cu 40 % mai rapidă a materialului. Stratul de acoperire abraziv 
activ împiedică deformarea și duce la o șlefuire rece.

Utilizare: În toate domeniile de prelucrare a metalelor în care sunt necesare 
în mod frecvent rate mari de îndepărtare a materialului și calitate foarte bună 
a suprafețelor. Pentru utilizare cu disc suport pe toate polizoarele unghiulare. 
Ideal pentru șlefuit suprafețe, prelucrarea prealabilă și ulterioară a cordoanelor 
de sudură pe inox, aluminiu, titan și aliaje cu nichel. 
 
Indicație: Disc suport pentru granule 36+ vezi Nr. comandă 8239, pentru 
granule 60+ și 80+ vezi Nr. comandă 8240.

Oțel C
INOX C

Metal 
neferos C

granulație 36+ 60+ 80+

8224 13200 min-1 ∅ 115 mm   € 2,30 1,99 1,89 25 (W812)

8225 12000 min-1 ∅ 125 mm   € 2,40 2,13 2,04 25 (W812)

8231 8500 min-1 ∅ 180 mm   € 4,38 3,89 3,77 25 (W812)

Nr. comandă …0036 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv din fibră pentru prelucrarea inoxului, Cubitron ™ II  

 

 

 

Model: Cu filet M14. Capacitatea de îndepărtare a materialului a discurilor 
abrazive din fibră Cubitron™ II poate fi crescută până la dublare prin 
construcția special adaptată a discurilor suport, în funcție de proces.

Disc suport pentru disc abraziv din fibră Cubitron™ II  

8240 Plat, moale.

∅ 
mm

8240 8239 Nr. comandă
€ €

115 13,57 17,05 …0115
125 15,33 17,60 …0125
180 23,47 26,29 …0178

(W812) (W812)

8239 Striat, foarte dur.

Discuri abrazive din fibră
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Solicitare termică semnificativ redusă datorită geometriei fantelor de 
răcire. Cu filet M14.

Utilizare: Pentru fixarea discurilor abrazive din fibră COMBICLICK pe orice polizor 
unghiular. Viteza maximă admisă de lucru este de 80 m/s.

Indicație: Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX) utilizați de preferință 
versiunea dură/albastră. Aceasta are o rezistență mult mai mare a muchiilor, 
pentru a realiza forțe de presare mai mari.

∅ 
mm

8251 8018 Nr. 
comandămediu dur

€ €
115–125 25,93 25,93 …1000

(W840) (W840)

Disc suport COMBICLICK  

 

 

Corindon CO-COOL 
Model: Material abraziv cu granule ceramice (CO-COOL). 
Șlefuire agresivă cu putere de îndepărtare maximă. Capacitate 
maximă constantă datorită granulelor ceramice cu auto-
ascuțire. Adaosurile abraziv active aduc o îmbunătățire vizibilă a 
capacității de îndepărtare, împiedicând deformarea și având un 
efect de răcire la șlefuire.

Utilizare: Pentru lucrări universale de șlefuire fontă până la 
foarte fină, pe materiale dure, slab termoconductoare, de ex. pe 
inox și aluminiu.

INOX C
Aluminiu V
metal neferos, dur C
metal neferos, moale V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

granulație 24 36 50 60 80 120

8251 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,61 3,20 2,54 2,11 1,90 1,90 25 (W840)

8284 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 3,89 3,42 2,71 2,31 2,11 2,11 25 (W840)

Nr. comandă …0020 …0036 …0050 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc abraziv din fibră, granule ceramice, COMBICLICK  

 

 

VICTOGRAIN-COOL 
Model: Granulație abrazivă triunghiulară VICTOGRAIN. Tăișul 
granulelor abrazive cu formă triunghiulară și dimensiune 
identică intră în contact în unghi optim cu piesa, ceea ce face ca 
granulele abrazive să necesite puțină energie pentru a pătrunde 
în piesă. Granulele abrazive se fixează cu o parte a triunghiului 
pe suport, ceea ce le fixează extrem de bine, și oferă prin forma 
suplă un spațiu de fixare extrem de mare. Datorită cristalelor 
foarte mici din cadrul triunghiului, aveți la dispoziție tăișuri 
foarte ascuțite și doar o cantitate minimă de granule abrazive se 
desprind. Adaosurile abrazive active aduc o îmbunătățire vizibilă 
a capacității de îndepărtare, împiedicând deformarea și având 
un efect de răcire la șlefuire.

Utilizare: Pentru lucrări de șlefuire pe oțel, materiale dure și slab 
termoconductoare. 

Indicație: Recomandăm utilizarea de preferință a unor discuri 
suport dure.

Oțel C
INOX C
metal neferos, dur C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

granulație 36

8287 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,51 25 (W840)

8288 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 3,75 25 (W840)

Nr. comandă …0036 UA  

Disc abraziv din fibră COMBICLICK, granule VICTOGRAIN  

 

 

Discuri abrazive din fibră
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială (A), pe hârtie, distribuite 
uniform și semideschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență 
îndelungată la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. 
Cu orificii pentru aspirarea prafului de șlefuire, partea din spate prevăzută cu 
velcro rezistent la uzură.

Utilizare: Produs universal pentru prelucrarea lemnului, inoxului, metalului 
și materialului de șpaclu pe polizoare unghiulare cu disc suport la o viteză 
periferică max. de 40 m/s. Ideal pentru prelucrarea pieselor din lemn și în 
prelucrarea caroseriilor.

Oțel C
INOX C
Vopsea/lac V

granulație 40 60 80 100 120 180 240 320

8260 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 45,78 38,29 34,24 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 50 (W842)

8263 ∅ 150 mm   € 100 bucăți 60,16 49,01 43,17 39,71 39,71 39,71 39,71 39,71 50 (W842)

8237 ∅ 150 mm   € 100 bucăți 60,16 49,01 43,76 39,71 39,71 39,71 39,71 39,71 50 (W842)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 …0180 …0240 …0320 UA  

Disc abraziv cu velcro, perforat  

8260 Cu 8 găuri de aspirare cu ∅ 10 mm, ∅ cerc 65 mm. 
Pentru scule electrice de la producătorii AEG, Atlas Copco, Black 
& Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, 
Metabo și Skil.

8237

8263 Cu 6 găuri de aspirare cu ∅ 10 mm, ∅ cerc 80 mm. 
Pentru scule electrice de la producătorii Bosch, DeWalt, ELU, 
Hitachi și Metabo.

8237 Cu 8 găuri de aspirare cu ∅ 10 mm și orificiu central ∅ 17 mm, 
∅ cerc 120 mm. Pentru scule electrice de la producătorii Festool, 
Holz-Her, Mafell și Makita.

8263

8260

Model: Pe suport stabil din plasă. Structura specială a plasei permite șlefuirea 
fără praf la capacitate mare, aspirarea prafului pe întreaga suprafață, cu 
înfundare minimă. Rezistență mare la rupere datorită stratului suport din plasă 
stabil, prindere cu velcro.

Utilizare: Pentru îndepărtarea vopselei și șlefuirea zgârieturilor, pentru șlefuirea 
plană, precum și pentru șlefuirea fină a superfețelor și muchiilor.

87
83

87
85

Material  
plastic/GFK C C

Șpaclu C C
Lemn  C
Vopsea/lac C C
Gips carton  C

granulație
UA 

 

8783 8785 Nr. 
comandă∅ 150 mm ∅ 150 mm

€ €
 80 50 0,77 1,01 …0080
120 50 0,72 0,89 …0120
180 50 0,72 0,89 …0180
240 50 0,72 0,89 …0240
320 50 0,72 0,89 …0320
400 50 0,72 0,89 …0400

(W836) (W836)

Disc abraziv cu plasă  

8783 7900 sianet 
Granule de corindon nobil.

8785 7500 sianet CER 
Granule ceramice de corindon.

Discuri abrazive cu velcro
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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KP222K 
Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială (A), pe hârtie grea, 
distribuite uniform și ușor deschis. Adaosurile abrazive active cu strat de 
acoperire antistatic împiedică încărcarea electrostatică și deformarea. Cu 
prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune 
medie până la mare de presare și adaptabilitate foarte bună. Parte posterioară 
prevăzută cu velcro rezistent la uzură.

Utilizare: Pentru utilizarea pe toate polizoarele unghiulare cu disc suport la viteză 
periferică de max. 40 m/s. 
 
Indicație: Disc suport cu velcro vezi Nr. comandă 8259.

Oțel C
INOX C
Metal neferos V
Material plastic/GFK V
Lemn C
Vopsea/lac V

granulație 40 60 80 100 120

8667 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 28,61 25,55 24,08 23,23 30,40  50 (W836)

8669 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 32,94 29,33 27,62 26,58 26,58 50 (W836)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Disc abraziv cu velcro, corindon, antistatic m

 

 

ZK713K 
Model: Granule de corindon cu zirconiu lipite cu rășină artificială (ZA), pe pânză, 
anti-static. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, 
presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. Datorită substanțelor 
active din materialul liant, apar capacități optime de așchiere și decolorări 
minime. Parte posterioară prevăzută cu velcro rezistent la uzură.

Utilizare: Produs special pentru prelucrarea oțelului greu de așchiat și a aliajelor 
de oțel, a metalelor neferoase și a titanului, pe toate polizoarele unghiulare cu disc 
suport la o viteză periferică de max. 40 m/s. Ideal pentru prelucrarea recipientelor, 
pieselor turnate, componentelor de caroserie etc. 
 
Indicație: Disc suport cu velcro vezi Nr. comandă 8259.

Oțel C

granulație 36 40 60 80

8769 ∅ 125 mm   € 100 bucăți 55,41 49,27 41,88 39,44 50 (W837)

Nr. comandă …0036 …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv cu velcro, corindon cu zirconiu  

KV701K 
Model: lipită cu rășină artificială, cu granule de corindon (A) și pânză flexibilă. 
Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată la uzură, presiune 
scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. 
Parte posterioară prevăzută cu velcro rezistent la uzură.

Utilizare: Pentru prelucrarea oțelului aliat și nealiat, precum și a metalelor 
neferoase și lemnului pe toate polizoarele unghiulare cu disc suport la o viteză 
periferică de max. 40 m/s. Ideală pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei 
învechite, precum și pentru finisarea suprafețelor și prelucrarea pieselor din 
lemn. 
 
Indicație: Disc suport cu velcro vezi Nr. comandă 8259.

Oțel C
INOX C
Aluminiu V
Metal neferos C
Lemn V
Vopsea/lac V

granulație 100 100 180 180 280

8770 ∅ 115 mm   € 100 bucăți 279,23 –  –  236,69 236,69 20 (W836)

8771 ∅ 125 mm   € 100 bucăți –  373,67 –  316,59 316,59 20 (W836)

8772 ∅ 150 mm   € 100 bucăți 457,77 –  387,18 –  387,18 20 (W836)

Nr. comandă …0100 …0101 …0180 …0181 …0280 UA  

Disc abraziv cu velcro, pâslă și corindon  

 

 

 

Model: Din cauciuc flexibil, complet cu filet M14.

Utilizare: Pentru fixarea tuturor discurilor din fibră cu velcro pe orice polizor 
unghiular, la o viteză de rotație de max. 40 m/s.

∅ mm 115 125 150

8259   € 5,78 6,83 8,01 (W836)

Nr. comandă …1115 …1125 …1150

Suport pentru disc abraziv cu velcro  

Discuri abrazive cu velcro
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Pâslă din nailon lipită cu rășină artificială, cu granule de corindon (A), 
distribuite uniform, rezistentă la apă. Structura deschisă, uniformă se adaptează 
în mod optim la piesă, împiedică deformarea timpurie, reduce generarea de 
căldură și asigură astfel o durabilitate cu până la 50 % mai îndelungată față 
de discurile obișnuite. Nu conține componente corozive. Miezul interior este 
preștanțat și poate fi îndepărtat pentru a facilita prinderea pe un disc suport cu 
centrare (gaură normată 22,23 mm). Astfel este posibilă o reducere a vibrațiilor 
cu până la 50 %.

Utilizare: Ideal pentru îndepărtarea vopselelor învechite, a straturilor de vopsea și 
a ruginii. Pentru îmbunătățirea suprafețelor ușor deteriorate.

Oțel C
INOX C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK V

Grad de finețe grosier mediu fin
Culoare maro roșu albastru

8777 ∅ 115 mm   € 2,38 1,99 1,99 10 (W841)

8779 ∅ 125 mm   € 2,74 2,31 2,31 10 (W841)

Nr. comandă …0005 …0010 …0015 UA  

Disc din pâslă cu velcro, cu centrare  

Scotch-Brite™ SL-DH 
Model: Fibre de pâslă lipite cu rășină artificială, cu granule din corindon (A) pe 
strat suport textil. Construcția deschisă împiedică deformarea. 
Discul este mai dur și are o agresivitate mai mare. Miezul interior este preștanțat 
și poate fi îndepărtat pentru a facilita prinderea pe un disc suport cu centrare 
(gaură normată 22,23 mm). Astfel este posibilă o reducere a vibrațiilor cu până 
la 50 %. 

Utilizare: Pentru curățarea grosieră a suprafețelor și pentru îndepărtarea 
cordoanelor și punctelor de sudură subțiri.

Oțel C
INOX C
Fontă V
Carbură V
Aluminiu C
Material plastic/GFK V

Grad de finețe extra grosier
granulație 50
Culoare negru

8272 ∅ 115 mm   € 3,70 20 (W812)

8273 ∅ 125 mm   € 4,31 20 (W812)

Nr. comandă …0050 UA  

Disc din pâslă cu velcro, cu centrare  

 

 

Scotch-Brite™ SC-DH 
Model: Fibre de pâslă lipite cu rășină artificială, cu granule din corindon (A) pe 
strat suport textil rezistent la rupere. Construcția deschisă împiedică deformarea. 
Miezul interior este preștanțat și poate fi îndepărtat pentru a facilita prinderea 
pe un disc suport cu centrare (gaură normată 22,23 mm). Astfel este posibilă o 
reducere a vibrațiilor cu până la 50 %. 

Utilizare: Pentru lucrări de curățare și finisare.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Carbură V
Aluminiu C
Material plastic/GFK C
Vopsea/lac C

Grad de finețe grosier mediu fin
granulație 100 180 280
Culoare maro roșu albastru

8269 ∅ 115 mm   € 3,54 3,25 3,25 20 (W812)

8270 ∅ 125 mm   € 4,01 3,42 3,78 20 (W812)

Nr. comandă …0005 …0010 …0015 UA  

Disc din pâslă cu velcro, cu centrare  

 

 

Model: Disc suport cu centrare și prindere M14.

Utilizare: Pentru prinderea discurilor din pâslă cu velcro, cu ∅ gaură 
normată 22,23 mm.

∅ mm 115 125

8275   € 15,75 20,17 5 (W812)

Nr. comandă …0115 …0125 UA  

Disc suport cu centrare  

Discuri abrazive cu velcro
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Material abraziv lipit cu rășină artificială pe hârtie, distribuit 
uniform și deschis. Stratul de acoperire anti-praf Fre-Cut™ și structura 
găurilor, împreună cu discurile suport Hookit™ împiedică deformarea 
timpurie și cresc astfel durata de viață și capacitatea de îndepărtare.

Utilizare: Material abraziv universal pentru șlefuire grosieră, 
intermediară și fină. 
 
Indicație: La Nr. comandă 8659, granulația indicată corespunde 
aproximativ rezultatului de șlefuire așteptat.

86
56

86
59

Oțel C  
Șpaclu  C
Vopsea/lac C C
INOX C  
Aluminiu C  
Material plastic/GFK C  
Lemn C  

granulație 80 120 150 180 220 400 500

8656 ∅ 115 mm   € 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 50 (W812)

8659 ∅ 150 mm   € 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 –  –  50 (W812)

Nr. comandă …0080 …0120 …0150 …0180 …0220 …0400 …0500 UA  

Disc abraziv cu velcro, Hookit™, perforat  

8656 

8656

255P 
Cu 15 orificii de aspirare și granule abrazive din corindon.

8659

8659 737U 
Cu orificii multiple și sistem de aspirare Direct Flow™,  
precum și granule ceramice cu formă precisă.

Utilizare: Pentru prinderea discurilor abrazive cu velcro Hookit™. 
Special pentru prelucrarea suprafețelor profilate ca de ex. a balustradelor. Forma 
semirotundă este perfectă pentru prelucrarea muchiilor și a suprafețelor greu 
accesibile.

Formă
8215 Nr. 

comandă€
Rotundă 13,21 …0005

Semirotundă 7,61 …0010
(W812)

Suport de șlefuire manual Hookit™  

775L 
Model: Amestec de granule ceramice cu formă precisă/granule de 
corindon lipite cu rășină artificială pe suport film rezistent la rupere, 
distribuite uniform și ușor deschis. Stabilitatea muchiilor este 
îmbunătățită datorită materialului suport. Aceasta permite o șlefuire 
rapidă, extrem de agresivă, la o durabilitate mare. Orificii multiple în 
legătură cu discurile suport cu velcro Hookit™ asigură o aspirație ideală.

Utilizare: Pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină, pentru obținerea 
unei suprafețe uniforme.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Șpaclu C
Vopsea/lac C

granulație 80+ 120+ 150+ 180+ 220+ 240+ 320+ 400+

8671 ∅ 125 mm   € 0,69 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 50 (W812)

8673 ∅ 150 mm   € 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,83 50 (W812)

Nr. comandă …0080 …0120 …0150 …0180 …0220 …0240 …0320 …0400 UA  

Model: Strat intermediar din spumă moale, cu orificii multiple.

Utilizare: Suportul intermediar se fixează pe discul suport cu velcro înainte 
de aplicarea hârtiei abrazive, pentru prelucrarea zonelor critice, împiedicând 
străpungerea la șlefuire. Generează o suprafață cu o finisare extrem de fină.

Grosime 
mm

∅
mm

8213 Nr. 
comandă€

 5 150 12,30 …0005
10 150 12,30 …0010

(W812)

Disc abraziv cu velcro, Hookit™, pe suport film m

 

 

Suport intermediar Hookit™  

Model: Cu tehnologie Direct Flow™ pentru o aspirare directă a prafului de 
șlefuire.

Utilizare: Pentru prinderea discurilor abrazive cu 
velcro Hookit™.

Prindere Tip
8212 Nr. 

comandă€
5/16" standard 55,87 …0005
5/16" moale 55,87 …0010
M8 standard 55,87 …0015
M8 moale 55,87 …0020

(W812)

Disc suport cu velcro Hookit™  

Discuri abrazive cu velcro
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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X-LOCK, noul sistem de schimbare rapidă – sigur și simplu

Cu o simplă apăsare scurtă, scula se fixează în suportul de prindere X-LOCK 
al mașinii. Fixarea corectă este semnalizată de un clic sonor. Fixarea se face 
complet fără scule și piese auxiliare – nimic nu poate fi pierdut. Datorită 
schimbării de cinci ori mai rapide a sculei, vă creșteți și productivitatea cu 
până la 40 %. Șlefuirea plată fără deteriorarea suprafeței este asigurată prin 
prinderea integrată aproape la același nivel. Următoarele discuri de polizat și 

debitat pot fi însă prinse fără probleme în mod obișnuit pe polizoare unghiulare 
standard.

Polizoare unghiulare adecvate, cu suport de prindere X-LOCK, găsiți în catalogul 
nostru cu unelte electrice.

 

Model: Cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre. Cu sistem de prindere 
X-LOCK pentru schimbarea confortabilă și rapidă a sculelor.

Utilizare: Ideal pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură, 
fațetare și debavurare.

89
12

89
14

Oțel C C
Fontă V  

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

8912 8914 Nr. 
comandă€ €

115 x 4,1 cu umăr 13300 –  3,22 …4115
115 x 7,0 cu umăr 13300 2,25 3,54 …7115
125 x 4,1 cu umăr 12200 –  4,37 …4125
125 x 7,0 cu umăr 12200 2,86 4,78 …7125

(W835) (W835)

Disc de polizat X-LOCK pentru prelucrarea oțelului  

8912 PSF STEEL 
Corindon (A), cu duritate medie. 
Durabilitate și capacitate mare de șlefuire.

8914 SG STEEL 
Corindon (A), dur. 
Durabilitate foarte bună și capacitate mare de șlefuire.

8912

8914

Model: Corindon (A), cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre. Fabricat 
fără adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Cu sistem 
de prindere X-LOCK pentru schimbarea confortabilă și rapidă a sculelor.

Utilizare: Ideal pentru debitarea tablelor, profilelor și materialelor compacte. 
Discurile de debitat subțiri (grosime de 1,0 – 1,9 mm) sunt adecvate în mod 
optim pentru secționări rapide, subțiri și cu puțină bavură. Grosimile 2,4 și 2,5 
mm sunt pentru lucrări universale de debitare.

Oțel C
INOX C

∅ x grosime 
mm Formă disc

Turație max.
min-1

8918 8924 Nr. 
comandă€ €

115 x 1,0 drept 13300 1,41 2,33 …1115
115 x 1,6 drept 13300 1,44 2,40 …2115
115 x 2,4 cu umăr 13300 1,68 2,48 …3115
125 x 1,0 drept 12200 1,58 2,69 …1125
125 x 1,6 drept 12200 1,63 2,78 …2125
125 x 2,4 cu umăr 12200 1,81 2,83 …3125

(W835) (W835)

Disc de debitat X-LOCK pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8918 PSF STEELOX 
Corindon (A), cu duritate medie. 
Durabilitate și capacitate mare de debitare.

8924 SG STEELOX 
Corindon de înaltă performanță (A), dur. 
Durabilitate maximă și capacitate mare de debitare.

8924

8918

Z PSF STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc suport arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate 
mare de așchiere și durabilitate bună. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Cu sistem de prindere X-LOCK pentru 
schimbarea confortabilă și rapidă a sculelor.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de 
sudură, fațetare și debavurare. Oțel C

INOX C

granulație 40 60 80

8933 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,17 3,17 3,17 (W848)

8935 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 3,49 3,49 3,49 (W848)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080

Disc abraziv lamelar X-LOCK, corindon cu zirconiu  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

 

 

Sistem X-LOCK
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/36

Z SG POWER STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc suport arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate mare 
de așchiere și durabilitate excepțională. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Cu sistem de prindere X-LOCK pentru 
schimbarea confortabilă și rapidă a sculelor.

Utilizare: Adecvat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură, fațetare și 
debavurare. Adecvat și pentru oțel pentru șlefuirea suprafețelor. Oțel C

INOX C
granulație 40 60 80

8937 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,67 4,67 4,67 (W848)

8939 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 5,10 5,10 5,10 (W848)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080

Disc abraziv lamelar X-LOCK, corindon cu zirconiu  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

 

 

Z SGP STRONG STEEL 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc suport arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. Agresivitatea 
constantă de șlefuire până la ultima granulă abrazivă, cu o durabilitate mare de 
ultimă generație. Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de 
fier, sulf și clor. Cu sistem de prindere X-LOCK pentru schimbarea confortabilă 
și rapidă a sculelor.

Utilizare: Adecvat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură, fațetare și 
debavurare.

Oțel C

granulație 36 50

8941 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 10,93 10,93 (W848)

8943 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 11,27 11,27 (W848)

Nr. comandă …0036 …0050

Disc abraziv lamelar X-LOCK, corindon cu zirconiu STRONG  

 

 

Z SGP CURVE STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate maximă de 
îndepărtare la o durată de viață extrem de îndelungată. Discul abraziv lamelar 
este dispus cu lamele atât pe partea abrazivă, cât și pe partea posterioară, 
precum și la rază. Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de 
fier, sulf și clor. Cu sistem de prindere X-LOCK pentru schimbarea confortabilă 
și rapidă a sculelor.

Utilizare: Datorită formei radiale speciale, discul de polizat lamelar este adecvat 
pentru prelucrarea cordoanelor de sudură și pentru debavurare și fațetare.

Oțel C
INOX V

granulație 40 40
pentru lățimea cordonului de sudură mm 5 8

8945 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 8,91 9,32 (W848)

8947 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 9,00 9,44 (W848)

Nr. comandă …1040 …2040

Disc abraziv lamelar X-LOCK, corindon cu zirconiu CURVE  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

 

 

PVL 
Model: Lamele de corindon (A), cu liant din rășină artificială ranforsată cu fibre 
pentru durabilitate și capacitate de polizare mare. Cu sistem de prindere X-LOCK 
pentru schimbarea confortabilă și rapidă a sculelor.

Utilizare: Pentru uz universal în șlefuirea grosieră până la fină.

INOX C

granulație 100 180 240

8961 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 9,07 8,47 8,08 (W849)

8963 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 11,22 10,45 10,09 (W849)

Nr. comandă …0100 …0180 …0240

Disc abraziv lamelar X-LOCK, corindon  

8961 ∅ 115 mm, radial.

8963 ∅ 125 mm, radial.

Sistem X-LOCK
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/37

Utilizare: Pentru prinderea discurilor COMBIDISC, a discurilor rotunde din pâslă 
COMBIDISC și a discurilor rotunde POLICLEAN. ∅ coadă de 6 mm.

Duritate

8773 8258 8255 Nr. 
comandă∅ 25 mm ∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ € €
moale –  21,35 25,55 …3005

cu duritate medie 14,76 18,75 21,79 …3010
dur –  23,98 27,71 …3015

(W849) (W849) (W849)

Suport pentru disc de șlefuit COMBIDISC  

moale cu duritate 
medie 

dur 

 

 

Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A), pe material 
suport din fibră vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor 
deschis. Cu aderență foarte bună a granulelor și durabilitate 
mare.

Utilizare: Pentru operațiuni de șlefuire universale pentru metale 
și alte materiale. Oțel C

Fontă C
Aluminiu V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

granulație

UA 
 

8773 8258 8255 Nr. 
comandă∅ 25 mm ∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ € €8773/8258 8255
 60 100 50 0,60 1,03 1,41 …4060
 80 100 50 0,60 1,03 1,41 …4080
120 100 50 0,60 1,03 1,41 …4120

(W849) (W849) (W849)

Disc abraziv COMBIDISC, corindon A  

 

 

 

Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A-FLEX), pe 
material suport din fibră vulcanizată, rezistent la rupere, 
uniform și ușor deschis. Cu prindere foarte bună a granulelor, 
rezistență îndelungată la uzură și adaptabilitate foarte bună.

Utilizare: Special pentru lucrări de șlefuire pe contururi, 
suprafețe concave și convexe din metal. Ideal pentru 
construcția de scule și matrițe.

Indicație: Recomandăm suporturi pentru disc de șlefuit moi, 
pentru a nu afecta flexibilitatea discurilor abrazive.

Oțel C
Fontă C
Aluminiu V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
 60 100 50 1,03 1,41 …5060
 80 100 50 1,03 1,41 …5080
120 100 50 1,03 1,41 …5120

(W849) (W849)

Disc abraziv COMBIDISC, corindon A-FLEX  

 

 

Execuție: Suportul și scula sunt echipate cu o prindere metalică 
pentru solicitări mari, care garantează o schimbare rapidă a discului 
în cazul solicitărilor excesive cât și în cazul încălzirii.

Avantaje: Manipulare ușoară, schimbare rapidă a discului, nu lipește, nu 
alunecă, concentricitate fără vibrații.

Domeniu de utilizare: Construcții de scule și matrițe, construcții modele, 
construcții de mașini, industria auto, inginerie aerospațială, construcții și 
reparații de motoare, construcția de recipienți și dispozitive.

Indicație: Alte variante COMBIDISC la cerere.

Sistem COMBIDISC

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A-FORTE), pe material suport din 
fibră vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. Cu aderență foarte 
bună a granulelor și capacitate de îndepărtare și durabilitate mare.

Utilizare: Pentru operațiuni de șlefuire universale pentru metale și alte materiale.

Oțel C
Fontă C
Aluminiu V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
 36 100 – 1,22 –  …6036
 60 100 50 1,07 1,48 …6060
 80 100 50 1,07 1,48 …6080
120 100 50 1,07 1,48 …6120

(W849) (W849)

Model: Material abraziv cu granule ceramice (CO-COOL). Șlefuire agresivă cu 
putere de îndepărtare maximă. Capacitate maximă constantă datorită granulelor 
ceramice cu auto-ascuțire. Adaosurile abraziv active aduc o îmbunătățire vizibilă 
a capacității de îndepărtare, împiedicând deformarea și având un efect de răcire 
la șlefuire.

Utilizare: Pentru operațiuni de șlefuire la oțeluri aliate și nealiate, fontă și straturi 
dure metalice.

Oțel C
INOX C
Aluminiu V
metal neferos, dur C

Metal, rezistent la căldură înaltă C

granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
 24 100 50 1,71 2,30 …8024
 36 100 50 1,65 2,21 …8036
 60 100 50 1,42 2,02 …8060
 80 100 – 1,41 –  …8080
120 100 – 1,41 –  …8120

(W849) (W849)

Disc abraziv COMBIDISC, granule ceramice CO-COOL  

 

 

Model: Corindon cu zirconiu îmbinat cu rășină artificială (Z), pe material suport 
din fibră vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. Cu aderență 
foarte bună a granulelor și capacitate de îndepărtare și durabilitate mare.

Utilizare: Pentru lucrări de șlefuire pe materiale foarte termorezistente, cum ar fi 
aliajele Ni-Co, precum și inox.

Indicație: Recomandăm utilizarea suporturilor de discuri abrazive dure sau cu 
duritate medie, pentru o utilizare optimă.

Oțel C
INOX V
Fontă V
Metal neferos V

Metal, rezistent la căldură înaltă V

granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
60 100 50 1,29 1,85 …1060
80 100 50 1,29 1,85 …1080

(W849) (W849)

Disc abraziv COMBIDISC, corindon-zirconiu Z  

 

 

Disc abraziv COMBIDISC, corindon A-FORTE  

 

 

Model: Corindon îmbinat cu rășină artificială (A-COOL), pe material suport 
din fibră vulcanizată, rezistent la rupere, uniform și ușor deschis. Cu aderență 
foarte bună a granulelor și capacitate de îndepărtare și durabilitate mare. 
Adaosurile abraziv active aduc o îmbunătățire vizibilă a capacității de îndepărtare, 
împiedicând deformarea și având un efect de răcire la șlefuire.

Utilizare: Pentru lucrări de șlefuire pe materiale greu așchiabile precum inoxul.

INOX C
Aluminiu V
metal neferos, moale V

granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
60 100 50 1,12 1,65 …0060
80 100 50 1,12 1,65 …0080

(W849) (W849)

Disc abraziv COMBIDISC, corindon A-COOL  

 

 

Sistem COMBIDISC
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Granulație abrazivă triunghiulară VICTOGRAIN. Tăișul granulelor abrazive 
cu formă triunghiulară și dimensiune identică intră în contact în unghi optim 
cu piesa, ceea ce face ca granulele abrazive să necesite puțină energie pentru 
a pătrunde în piesă. Granulele abrazive se fixează cu o parte a triunghiului pe 
suport, ceea ce le fixează extrem de bine, și oferă prin forma suplă un spațiu de 
fixare extrem de mare. Datorită cristalelor foarte mici din cadrul triunghiului, aveți 
la dispoziție tăișuri foarte ascuțite și doar o cantitate minimă de granule abrazive 
se desprind. Adaosurile abrazive active aduc o îmbunătățire vizibilă a capacității 
de îndepărtare, împiedicând deformarea și având un efect de răcire la șlefuire.

Utilizare: Pentru lucrări de șlefuire pe oțel, materiale dure și slab 
termoconductoare. 

Indicație: Recomandăm utilizarea de preferință a unor discuri suport dure.

Oțel C
INOX C
metal neferos, dur C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

Disc abraziv COMBIDISC, granule ceramice VICTOGRAIN-COOL  

Model: Pâslă tare lipită cu rășină artificială, cu granule de corindon (A). 
Cu prindere foarte bună a granulelor, structură foarte deschisă, rezistență 
îndelungată la uzură și adaptabilitate foarte bună.

Utilizare: Pentru prelucrarea suprafețelor metalice mici și medii. Îndepărtează 
semnele șlefuirii anterioare, rugina și pentru operații ușoare pe metale. Se obțin 
suprafețe matisate și satinate mat. Pentru obținerea unei suprafețe foarte fine 
se utilizează un adaos de ulei sau apă, șlefuire rece și rezistență mare la uzură.

Oțel C

INOX C

Fontă C

Aluminiu C

Metal neferos C

Metal, rezistent 
la căldură înaltă C

Material plastic/GFK C

Lemn C

Vopsea/lac C

Oțel C

INOX C

Fontă C

Aluminiu C

Metal neferos C

Metal, rezistent 
la căldură înaltă C

Material plastic/GFK C

Lemn C

Vopsea/lac C

Grad de finețe granulație Culoare
UA 

 

8258 Nr. 
comandă∅ 50 mm

€
grosier 100 maro auriu 50 1,56 …A060
mediu 180 maro roșiatic 50 1,56 …A080

fin 240 albastru 50 1,56 …A180
(W849)

Disc rotund din pâslă COMBIDISC, model dur  

Model: Pâslă moale lipită cu rășină artificială, cu granule de corindon (A). 
Cu prindere foarte bună a granulelor, structură foarte deschisă, rezistență 
îndelungată la uzură și adaptabilitate foarte bună.

Utilizare: Pentru șlefuire fină de suprafețe, contururi și operațiuni de 
curățare pe metale și vopsele. 
Se obțin suprafețe matisate și satinate mat. Pentru obținerea unei 
suprafețe foarte fine se utilizează un adaos de ulei sau apă, șlefuire rece și 
rezistență mare la uzură.

Grad de finețe granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
mediu 100 50 25 1,77 2,84 …2010

fin 180 50 25 1,70 2,57 …2005
(W849) (W849)

Disc rotund din pâslă COMBIDISC, model moale  

granulație

UA 
 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €8258 8255
36 25 50 2,01 2,84 …9036

(W849) (W849)

Sistem COMBIDISC
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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CD POLICLEAN PCLR 
Model: Pâslă de curățare cu structură grosieră, care este realizată 
dintr-o combinație specială de fibre sintetice și granule abrazive. 
Adaptare optimă la contururi și fără deformarea sculei datorită 
flexibilității înalte și a structurii deschise. Durabilitate foarte mare și 
capacitate mare de îndepărtare a materialului.

Utilizare: Pentru lucrări grosiere de curățare, îndepărtarea lacului, 
zgurii, vopselei, ruginii și resturilor de adeziv la șlefuire frontală.

Indicație: Recomandăm un suport pentru disc de șlefuit dur sau 
mediu pentru rezultate optime.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Aluminiu V
metal neferos, dur V
metal neferos, moale C
Metal, rezistent la căldură înaltă V

Material plastic/GFK C

Lemn C
Vopsea/lac C

Grad de finețe granulație
UA 

 

8258 8255 Nr. 
comandă∅ 50 mm ∅ 75 mm

€ €
grosier 80–100 10 6,01 8,59 …2015

(W847) (W847)

Disc COMBIDISC  

BO PFF 50 
Indicație: Viteza maximă admisă de lucru este de 50 m/s.

pentru ∅ disc 
mm

∅ coadă x lungime
mm

8252 Nr. 
comandă€

50 6 x 40  3,80  …0000
(W849)

Suport pentru COMBIDISC-Mini-POLIFAN  

CD PFF corindon-zirconiu Z 
Model: Lamele din corindon cu zirconiu (Z).

Utilizare: Pentru lucrări grosiere de șlefuire, cu durabilitate mare 
și capacitate sporită de îndepărtare. Se recomandă utilizarea cu 
presiune sporită de apăsare.

Oțel C
INOX V
Fontă V
Metal neferos V

granulație
UA 

 

8252 Nr. 
comandă∅ 50 mm

€
40 10 4,23 …2040
60 10 4,23 …2060
80 10 4,23 …2080

(W849)

CD PFF Corindon A 
Model: Lamele din corindon (A). Durabilitate mai mare și capacitate 
de îndepărtare sporită față de discurile abrazive.

Utilizare: Pentru lucrări de șlefuire generale, la o capacitate de 
îndepărtare mare. Ideal pentru șlefuirea suplimentară a cordonului 
de sudură în locuri greu accesibile.

Oțel C
Fontă C
Aluminiu V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

granulație
UA 

 

8252 Nr. 
comandă∅ 50 mm

€
40 10 4,07 …1040
60 10 4,07 …1060
80 10 4,07 …1080

(W849)

COMBIDISC-Mini-POLIFAN Corindon A  

COMBIDISC-Mini-POLIFAN corindon-zirconiu Z  

Sistem COMBIDISC
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/41

 

 
 
Indicație: ∅ 25,4 și 38,1 doar pentru discuri compacte XL-DR Ç 8/43 
adecvat pentru prelucrarea muchiilor/profilelor.

∅ 
mm Duritate Prindere

UA 
 

8245 Nr. 
comandă€

25,4 cu duritate medie 1/4" 5 13,29 …0070
38,1 cu duritate medie 1/4" 5 15,69 …0075
38,1 dur 1/4" 5 15,69 …0080
50,8 moale 1/4" 5 16,87 …0050
50,8 cu duritate medie 1/4" 5 16,87 …0045
50,8 dur 1/4" 5 16,87 …0025

(W812)

∅ 
mm Duritate Prindere

UA 
 

8245 Nr. 
comandă€

76,2 moale 1/4" 5 23,64 …0030
76,2 moale M14 5 23,64 …0020
76,2 cu duritate medie 1/4" 5 23,64 …0035
76,2 cu duritate medie M14 5 23,64 …0015
76,2 dur 1/4" 5 23,64 …0060
76,2 dur M14 5 23,64 …0010

(W812)

Disc suport ROLOC™  

Model: Potrivit pentru disc suport ROLOC™ cu prindere 1/4".

∅ coadă 
mm

8245 Nr. 
comandă€

6  32,20  …0065
(W812)

Bolț de fixare ROLOC™  

361F 
Model: Oxid de aluminiu îmbinat cu rășină artificială, pe țesătură din 
poliester Y grea, distribuție închisă și rezistent la apă.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea oțel-carbonului în aliaj redus și a altor 
materiale. De exemplu îndepărtarea cordoanelor de sudură, remedierea 
defectelor de suprafață, rotunjirea muchiilor etc. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™, vezi Nr. comandă 8245.

Oțel C

granulație 50 60 80 100 120

8242 20000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 1,53 0,83 0,83 0,83 0,83 50 (W812)

8243 20000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 1,15 1,07 1,07 0,96 0,96 50 (W812)

Nr. comandă …0050 …0060 …0080 …0100 …0120 UA  

Disc abraziv ROLOC™  

 

 

777F 
Model: Amestec de Cubitron™/corindon îmbinat cu rășină artificială, pe 
țesătură din poliester Y grea, distribuție semideschisă și rezistent la apă. 
Cu material abraziv rece, pentru durabilitate excelentă, pentru evitarea 
decolorărilor termice pe piesă.

Utilizare: Adecvat în special pentru prelucrarea inoxului la presiune 
medie. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™, vezi Nr. comandă 8245. Oțel C

INOX C
Carbură C
Aluminiu C

granulație 50 60 80 120

8242 25000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 1,29 1,22 1,17 1,16  50 (W812)

8243 20000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 1,80 1,71 1,65 1,54 50 (W812)

Nr. comandă …1050 …1060 …1080 …1120 UA  

Disc abraziv ROLOC™ Cubitron™  

Ideal pentru activități cu schimbare frecventă. 
ROLOC™ este un sistem rapid pentru reparații mici sau pe suprafețe reduse. 
Printr-o mișcare simplă de rotație, abrazivul necesar se poate schimba rapid și 
simplu. Gama largă de materiale abrazive acoperă aproape orice domeniu de 

utilizare, de la debavurare la polizare și până la finisare. Pentru a selecta rapid 
și sigur granulația corectă, toate discurile abrazive ROLOC™ sunt dotate cu 
codificare colorată.

Sistem de schimbare rapidă ROLOC™
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Model: Granule ceramice de precizie lipite cu rășină artificială, distribuție 
închisă și rezistent la apă. Cu material abraziv rece, pentru durabilitate 
excelentă, pentru evitarea decolorărilor termice pe piesă.

Utilizare: Adecvat în special pentru prelucrarea oțelului aliat sau nealiat, la 
presiune medie și mare. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

86
62

86
64

86
60

Oțel C C C
INOX C C C
Aluminiu   C
Vopsea/lac   C
Fontă C C  

granulație 36+ 60+ 80+ 120+

8662 23000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 1,24 1,17 1,17 1,17 50 (W812)

8664 18000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 1,85 1,68 1,68 1,68 50 (W812)

8660 20000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 1,92 1,78 1,85  –  50 (W812)

Nr. comandă …0036 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc abraziv ROLOC™ Cubitron™ II  

8662 

Model: Fibre de pâslă cu material abraziv lipit cu rășină artificială. 
Structura de pâslă deschisă, rezistentă, întârzie deformarea și crește astfel 
durabilitatea.

Utilizare: Adecvat în special pentru lucrări de curățare și finisare, ca de 
ex. șlefuirea și netezirea cordoanelor de sudură, îndepărtarea vopselei 
și a ruginii, finisarea suprafețelor frezate, precum și pentru îndepărtarea 
straturilor de acoperire, ca de ex. vopsea, lac, resturi de material de etanșare. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Vopsea/lac C

Grad de finețe grosier mediu foarte fin
granulație 80 100 280–320
Culoare maro roșu albastru

8675 23000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 0,79 0,76 0,76 50 (W877)

8677 18000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 1,54 1,42 1,42 25 (W877)

Nr. comandă …4005 …4010 …4015 UA  

Disc de pâslă ROLOC™ m

 

 

SC-DR 
Model: Fibre de pâslă cu material abraziv lipit cu rășină artificială. 
Structura de pâslă deschisă, rezistentă, întârzie deformarea și crește astfel 
durabilitatea.

Utilizare: Adecvat în special pentru lucrări de curățare și finisare, ca de 
ex. șlefuirea și netezirea cordoanelor de sudură, îndepărtarea vopselei 
și a ruginii, finisarea suprafețelor frezate, precum și pentru îndepărtarea 
straturilor de acoperire, ca de ex. vopsea, lac, resturi de material de 
etanșare. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Vopsea/lac C

Grad de finețe grosier mediu foarte fin superfin
granulație 100 180 400 600

8242 23000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 1,37 1,34 1,34 1,34 50 (W812)

8243 18000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 2,54 2,47 2,47 2,47 25 (W812)

Nr. comandă …4005 …4010 …4015 …4020 UA  

Disc de pâslă ROLOC™  

 

 

787C 
Pe strat suport din fibră de sticlă.

8664 787C 
Pe strat suport din fibră de sticlă.

8660 984F 
Pe țesătură grea din poliester Y.

Scotch-Brite™ GB-DR 
Model: Fibre de pâslă cu Cubitron™ lipit cu rășină artificială. Structura 
de pâslă deschisă, rezistentă, împiedică deformarea și crește astfel 
durabilitatea. Șlefuirea rece astfel rezultată previne modificările 
termice pe piesă.

Utilizare: Ideal pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură și a 
punctelor de sudură, pentru curățarea suprafețelor, rotunjire și 
debavurare. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Vopsea/lac C

Grad de finețe extra grosier grosier
granulație 50 80

8242 23000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 1,49 1,49 50 (W812)

8243 18000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 2,81 2,81 25 (W812)

Nr. comandă …5010 …5005 UA  

Disc de pâslă ROLOC™ Cubitron™  

 

 

Sistem de schimbare rapidă ROLOC™
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/43

Scotch-Brite™ BF-DR 
Model: Pâslă din fibră de nailon cu carbură de siliciu lipită cu rășină 
artificială. Datorită pâslei rezistente se obține o durabilitate crescută 
și o stabilitate mare a marginilor, iar riscul de șlefuire insuficientă sau 
deteriorare se reduce la minim. Construcția cu fibre din fibre de pâslă 
grosiere asigură o durabilitate crescută chiar și în condiții grele de 
curățare.

Utilizare: Ideal pentru îndepărtarea coroziunii, a straturilor de acoperire 
vechi, a resturilor de etanșare, a vopselei de pe tablă, precum și pentru 
curățarea suprafețelor metalice și a cordoanelor de sudură. Curățarea și 
debavurarea cu o finisare perfectă într-o singură etapă de lucru. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Vopsea/lac C

Grad de finețe mediu
granulație 180

8242 18000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 1,82 50 (W812)

8243 15000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 3,07 25 (W812)

Nr. comandă …6005 UA  

Disc de curățare ROLOC™  

Model: Disc de pâslă presată, cu material abraziv lipit cu rășină, 
pentru o funcționare silențioasă și uniformă. Capacitate mare de 
curățare, rezistență a muchiilor crescută.

Utilizare: Adecvat în special pentru debavurare, reducerea adâncimii 
rugozității și pentru o finisare uniformă, fină. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41. 
∅ disc suport 25,4 și 38,1 mm pentru prelucrarea muchiilor/profilelor.

Oțel C
INOX C
Carbură C
Aluminiu C

Duritate 2 2 3 6 6
Grad de finețe mediu fin fin mediu fin
Tip granulație Corindon carbură de siliciu carbură de siliciu Corindon carbură de siliciu
granulație 100 180–240 180–240 100 180–240

8675 22100 min-1 ∅ 50,8 mm   € 2,89 2,89 3,41 –  –  10 (W877)

8677 15100 min-1 ∅ 76,2 mm   € 4,35 4,35 5,03 5,03 5,03 10 (W877)

Nr. comandă …8005 …8010 …8012 …8035 …8030 UA  

Disc compact din pâslă ROLOC™ m

 

XL-DR 
Model: Disc de pâslă presată, cu material abraziv lipit cu rășină, 
pentru o funcționare silențioasă și uniformă. 
Capacitate mare de curățare, rezistență a muchiilor crescută.

Utilizare: Adecvat în special pentru debavurare, reducerea adâncimii 
rugozității și pentru o finisare uniformă, fină. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41. 
∅ disc suport 25,4 și 38,1 mm pentru prelucrarea muchiilor/profilelor.

Oțel C
INOX C
Carbură C
Aluminiu C

Duritate 2 2 6 6 8
Grad de finețe mediu fin grosier mediu mediu
Tip granulație Corindon carbură de siliciu Corindon Corindon Corindon
granulație 180 280 100 180 180

8242 22100 min-1 ∅ 50,8 mm   € 5,02 5,02 –  –  –  15 (W812)

8243 15100 min-1 ∅ 76,2 mm   € 7,20 7,20 9,17 8,35 9,17 10 (W812)

Nr. comandă …8005 …8010 …8020 …8015 …8025 UA  

Disc compact din pâslă ROLOC™  

 

Sistem de schimbare rapidă ROLOC™
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/44

Model: Pâslă de curățare lipită cu rășină sintetică cu granule 
din ceramică și corindon, pâslă de curățare extrem de robustă și 
structurată grosier, cu structură specială, agresivă. Capacitate foarte 
mare de curățare, durabilitate foarte mare și șlefuire rece.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare. Pentru curățarea 
cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea vopselelor, a materialelor 
ușor corodabile. Îndepărtează zgura, vopselele, adezivul și rugina cu 
ușurință. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Lemn C
Piatră C
Vopsea/lac C

Grad de finețe extra grosier grosier
Culoare roșu negru

8675 10500 min-1 ∅ 50,8 mm   € 2,81 2,43 10 (W877)

8677 7000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 4,30 3,73 10 (W877)

Nr. comandă …9010 …9005 UA  

Disc grosier de curățat ROLOC™ m

 

 

CX-DR 
Model: Fibre de pâslă din nailon, cu carbură de siliciu lipită cu rășină și 
strat suport din fibră de sticlă, pentru durabilitate, rigiditate a muchiilor și 
capacitate de curățare maxime.

Utilizare: Ideal pentru îndepărtarea coroziunii, a straturilor de acoperire 
vechi, precum și pentru curățarea suprafețelor metalice și a cordoanelor 
de sudură. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Vopsea/lac C

Grad de finețe extra grosier

8245 18000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 3,99 10 (W812)

8244 15000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 7,26 10 (W812)

Nr. comandă …9010 UA  

Disc grosier de curățat ROLOC™  

 

 

CR-DR 
Model: Fibre de pâslă nailon cu carbură de siliciu lipită cu rășină artificială. 
Model flexibil, construcție deschisă, fără metale corozive și nu se 
deformează.

Utilizare: Ideal pentru îndepărtarea coroziunii, a straturilor de acoperire 
vechi, a resturilor de etanșare, a vopselei de pe tablă. 
 
Indicație: Disc suport ROLOC™ vezi Nr. comandă 8245 la Ç 8/41.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Vopsea/lac C

Grad de finețe extra grosier

8242 18000 min-1 ∅ 50,8 mm   € 3,56 10 (W812)

8243 15000 min-1 ∅ 76,2 mm   € 6,31 10 (W812)

Nr. comandă …9005 UA  

Disc grosier de curățat ROLOC™  

extra grosier 

grosier 

Sistem de schimbare rapidă ROLOC™
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/45

Prezentare generală - Discuri abrazive lamelare
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∅ (mm) Formă disc Pagină
Nr. 
comandă

l l n 125 12° arcuit 8/46 8273

l l ¡ n n 115 12° arcuit 8/46 8261

l l ¡ n n 125 12° arcuit 8/46 8264

l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ n n n 125 12° arcuit 8/46 8780

l l n 115 drept 8/46 8262

l l n 125 drept 8/46 8265

l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ n 125 drept 8/46 8781

l l n 180 drept 8/46 8268

l l ¡ n n n 115 6° arcuit 8/47 8271

l l ¡ n n n 125 6° arcuit 8/47 8274

l l ¡ n n n 180 6° arcuit 8/47 8277

¡ l ¡ n n 115 6° arcuit 8/47 8286

¡ l ¡ n n 125 6° arcuit 8/47 8289

l n n 115 6° arcuit 8/47 8278

l n n 125 6° arcuit 8/47 8279

l l n n n n 115 arcuit 8/47 8345

l l n n n n 125 arcuit 8/47 8347

l l n n 115 drept 8/48 8292

l l n n 125 drept 8/48 8295

l l n n 115 arcuit 8/48 8301

l l n n 125 arcuit 8/48 8304

l l n n n 115 drept 8/48 8310

l l n n n 125 drept 8/48 8313

l l n n n 115 arcuit 8/48 8319

l l n n n 125 arcuit 8/48 8322

l l l n n n n 115 drept 8/48 8294

l l l n n n n 125 drept 8/48 8296

l l l n n n n 115 arcuit 8/48 8297

l l l n n n n 125 arcuit 8/48 8299

l l l ¡ n n n n 115 drept 8/49 8300

l l l ¡ n n n n 125 drept 8/49 8302

l l l ¡ n n n n 115 arcuit 8/49 8303

l l l ¡ n n n n 125 arcuit 8/49 8305

l ¡ n n 115 arcuit 8/49 8353

l ¡ n n 125 arcuit 8/49 8356

l n n n 115 arcuit 8/49 8314

l n n n 125 arcuit 8/49 8315

l ¡ n n 125 arcuit 8/50 8311

l ¡ n n n n 115 radial 8/50 8317

l ¡ n n n n 125 radial 8/50 8318

¡ l n n n n 125 radial 8/50 8320

l l l n n n 115 arcuit 8/50 8291

l l l n n n 125 arcuit 8/50 8309

l l n n n n 125 drept 8/51 8357

l n n n n 125 drept 8/51 8360

Discuri abrazive lamelare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/46

Model: Lamele din corindon cu zirconiu (ZA). Execuție 
agresivă, cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc suport 
arcuit la 12° din fibră de sticlă foarte rezistent. Realizat fără 
adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și 
clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea muchiilor.

Oțel C
INOX C

granulație 40 60 80

8273 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 2,04 2,04 2,07 10 (W845)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu  

Model: Lamele din corindon cu zirconiu (ZA). Execuție agresivă, cu lipire cu 
rășină artificială, îmbinat cu disc suport arcuit la 12° din fibră de sticlă foarte 
rezistent. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea muchiilor și prelucrarea cordoanelor de 
sudură.

82
61

82
64

87
80

Oțel C C C
INOX C C C
Fontă V V  

granulație 40 60 80

8261 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 2,09 2,16 2,16 10 (W845)

8264 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 2,33 2,40 2,40 10 (W845)

8780 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 2,28 2,28 2,28 10 (W852)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu  

8780 SMT 624 SUPRA 

  
8261 - 8264 

  

Model: Lamele din corindon cu zirconiu (ZA). Execuție agresivă, cu lipire 
cu rășină artificială, îmbinat cu disc suport drept din fibră de sticlă foarte 
rezistent. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor.

Oțel C
INOX C

granulație 40 60 80 120

8262 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 2,19 2,26 2,26 2,26 10 (W845)

8265 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 2,48 2,48 2,48 2,48 10 (W845)

8781 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 2,35 2,35 2,35 –  10 (W852)

8268 8500 min-1 ∅ 180 mm   € 5,48 5,49 5,49 –  10 (W845)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu  

8262 + 8265 + 8268 

  

8781 SMT 628 SUPRA 

  

Discuri abrazive lamelare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/47

Model: Lamele din corindon cu zirconiu (ZA) cu liant multiplu. 
Execuție agresivă, cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc 
arcuit la 6° din fibră de sticlă foarte rezistent. Realizat fără adaos 
de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură 
normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea muchiilor, precum și prelucrarea 
cordoanelor de sudură, cu șlefuire rece.

Oțel V
INOX C
Fontă V

granulație 40 60 80

8286 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,00 3,00 3,00 10 (W845)

8289 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 3,42 3,42 3,42 10 (W845)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv lamelar pentru prelucrarea inoxului, corindon cu zirconiu  

Z PSF STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină 
artificială, îmbinat cu disc arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. 
Capacitate mare de așchiere și durabilitate bună. Realizat fără 
adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea 
cordoanelor de sudură, teșire și debavurare.

Oțel C
INOX C

granulație 40 60

8345 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 2,76 2,76 10 (W848)

8347 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 3,07  3,07  10 (W848)

Nr. comandă …0040 …0060 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu POLIFAN  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Model: Lamele din corindon cu zirconiu (ZA). Execuție agresivă, cu 
lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc suport arcuit la 6° din 
fibră de sticlă foarte rezistent. Realizat fără adaos de materiale 
de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 
mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea muchiilor și a suprafețelor, 
precum și pentru prelucrarea cordoanelor de sudură.

Oțel C
INOX C
Fontă V

granulație 40 60 80 120

8271 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 2,31 2,31 2,31 2,31 10 (W845)

8274 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 2,47 2,47 2,54 2,54 10 (W845)

8277 8500 min-1 ∅ 180 mm   € 4,96 5,02 5,02 –  10 (W845)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu  

Model: Corindon ceramic, cu liant multiplu. Execuție agresivă, 
cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc arcuit la 6° 
din fibră de sticlă foarte rezistent. Realizat fără adaos de 
materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură 
normată 22,23 mm.

Utilizare: Ideal pentru șlefuirea muchiilor și prelucrarea 
cordoanelor de sudură.

INOX C

granulație 40 60 80

8278 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,15 3,15 3,15 10 (W845)

8279 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 3,37 3,37 3,37 10 (W845)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

8286 ∅ 115 mm, arcuit.

8289 ∅ 125 mm, arcuit

Disc abraziv lamelar, pentru prelucrarea inoxului, granule ceramice  

 

Discuri abrazive lamelare
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/48

A SG STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon (A), cu lipire cu rășină artificială, îmbinat 
cu disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate mare de așchiere și 
durabilitate extraordinară. Realizat fără adaos de materiale de umplere 
cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor 
de sudură.

Oțel C
INOX C

granulație 40 60 80 120

8292 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,78  3,78  3,78  3,78  10 (W848)

8295 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 4,07  4,07  4,07  4,07  10 (W848)

8301 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 3,78  3,78  3,78  3,78  10 (W848)

8304 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 4,07  4,07  4,07  4,07  10 (W848)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc lamelar POLIFAN, corindon  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8292 ∅ 115 mm, drept.

8295 ∅ 125 mm, drept.

Z SG POWER STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate mare de 
așchiere și durabilitate excepțională. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură, fațetare și 
debavurare. Adecvat și pentru oțel pentru șlefuirea suprafețelor.

Oțel C
INOX C

granulație 40 60 80

8310 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,11 4,11 –  10 (W848)

8313 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 4,49 4,49 –  10 (W848)

8319 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,11 4,11 4,11  10 (W848)

8322 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 4,49 4,49 4,47  10 (W848)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu POLIFAN  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8310 ∅ 115 mm, drept.

8313 ∅ 125 mm, drept.

8319 ∅ 115 mm, arcuit.

8322 ∅ 125 mm, arcuit.

A-COOL SG INOX + ALU 
Model: Cu lamele din corindon (A), cu lipire cu rășină artificială, îmbinat 
cu disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Cu șlefuire foarte rece pe 
materiale slab termoconductoare. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm. 
 
Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor 
de sudură, teșire și debavurare.

INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C

granulație 40 60 80

8294 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,30 4,30 4,30 10 (W848)

8296 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 4,71 4,71 4,71 10 (W848)

8297 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,30 4,30 4,30 10 (W848)

8299 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 4,71 4,71 4,71 10 (W848)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Disc lamelar POLIFAN, corindon A-COOL  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8294 ∅ 115 mm, drept.

8296 ∅ 125 mm, drept.

8297 ∅ 115 mm, arcuit.

8299 ∅ 125 mm, arcuit.

8301 ∅ 115 mm, arcuit.

8304 ∅ 125 mm, arcuit.

Discuri abrazive lamelare
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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CO-FREEZE SG INOX 
Model: Execuția: Cu lamele ceramice (CO) și acoperire 
specială, cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc arcuit 
din fibră de sticlă foarte rezistent. Cu șlefuire extrem de rece, 
pentru materiale greu așchiabile. Realizat fără adaos de 
materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură 
normată 22,23 mm. 
 
Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor și prelucrarea 
cordoanelor de sudură.

Indicație: Nu apar decolorări, deci nu sunt necesare prelucrări 
suplimentare.

INOX C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

granulație 36 50 80

8353 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,93 4,93 4,93 10 (W848)

8356 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 5,37 5,37 5,37 10 (W848)

Nr. comandă …0036 …0050 …0080 UA  

Disc lamelar POLIFAN, granule ceramice CO-FREEZE  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Z SGP STRONG STEEL 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), execuție 
constant agresivă, cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc 
arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. Datorită lamelelor 
lungi, dispuse compact, se atinge o agresivitate constantă la 
șlefuire, până la ultima granulă, cu durabilitate maximă. Gaură 
normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură, 
fațetare și debavurare.

Oțel C

granulație 36 50

8314 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 9,60 9,60 10 (W848)

8315 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 9,89 9,89 10 (W848)

Nr. comandă …0036 …0050 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu STRONG POLIFAN  

CO-COOL SG STEELOX 
Model: Cu lamele cu granule ceramice (CO), cu lipire cu rășină 
artificială, îmbinat cu disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Cu șlefuire 
extrem de rece, pentru materiale greu așchiabile. Realizat fără adaos 
de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură 
normată 22,23 mm. 
 
Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea 
cordoanelor de sudură, teșire și debavurare.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

granulație 40

8300 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,71 10 (W848)

8302 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 5,13 10 (W848)

8303 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 4,71 10 (W848)

8305 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 5,13 10 (W848)

Nr. comandă …0040 UA  

Disc lamelar POLIFAN, granule ceramice CO-COOL  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

8300 ∅ 115 mm, drept.

8302 ∅ 125 mm, drept.

8303 ∅ 115 mm, arcuit.

8305 ∅ 125 mm, arcuit.

Discuri abrazive lamelare

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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CO-FREEZE SGP STRONG INOX 
Model: Cu lamele ceramice (CO) și acoperire specială, cu lipire cu rășină 
artificială, îmbinat cu disc arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. Cu 
șlefuire extrem de rece, pentru materiale slab termoconductoare. Datorită 
lamelelor lungi, dispuse compact, se atinge o agresivitate constantă la 
șlefuire, până la ultima granulă, cu durabilitate maximă. Realizat fără 
adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor și prelucrarea cordoanelor 
de sudură.

Indicație: Nu apar decolorări, deci nu sunt necesare prelucrări 
suplimentare.

INOX C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

granulație 36 50

8311 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 9,73 9,73 10 (W848)

Nr. comandă …0036 …0050 UA  

Disc lamelar POLIFAN, granule ceramice STRONG  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

CO SGP CURVE STEELOX 
Model: Cu granule ceramice (CO), cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu 
disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate maximă de îndepărtare la 
o durată de viață extrem de îndelungată. Discul abraziv lamelar este dispus 
cu lamele atât pe partea abrazivă, cât și pe partea posterioară, precum și la 
rază. Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, 
sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm. 

Utilizare: Pentru obținerea suprafețelor fine. Datorită formei radiale 
speciale, discul de polizat lamelar este adecvat pentru prelucrarea 
cordoanelor de sudură și pentru debavurare și fațetare.

Oțel V
INOX C

granulație 60 60
pentru lățimea cordonului de sudură mm 5 8

8320 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 9,10 9,39 10 (W848)

Nr. comandă …0060 …0061 UA  

Disc lamelar POLIFAN, granule ceramice CURVE  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Z SGP CURVE STEELOX 
Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc din fibră de sticlă foarte rezistent. Capacitate maximă de 
îndepărtare la o durată de viață extrem de îndelungată. Discul abraziv 
lamelar este dispus cu lamele atât pe partea abrazivă, cât și pe partea 
posterioară, precum și la rază. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru prelucrarea la rece a cordonului de sudură, 
teșire și debavurare.

Oțel C
INOX V

granulație 40 40
pentru lățimea cordonului de sudură mm 5 8

8317 13300 min-1 ∅ 115 mm   € 7,82 8,18 10 (W848)

8318 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 7,91 8,28 10 (W848)

Nr. comandă …0040 …0041 UA  

Disc abraziv lamelar, corindon cu zirconiu POLIFAN CURVE  

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

967A 
Model: Granule ceramice cu formă de precizie, cu lipire cu rășină artificială, 
îmbinat cu disc arcuit din fibră de sticlă foarte rezistent. Granulele abrazive 
au formă precisă, dimensiune egală, sunt dispuse vertical și au forma unor 
mici triunghiuri. Șlefuire foarte agresivă, cu capacitate mare de așchiere 
la o durabilitate cu până la 30% mai rapidă a materialului. Adaosurile 
abrazive active împiedică deformarea și având un efect de răcire la șlefuire. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: În toate domeniile de prelucrare a metalelor în care sunt necesare 
rate mari de îndepărtare a materialului și calitate foarte bună a suprafețelor.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C

granulație 40+ 60+ 80+

8291 ∅ 115 mm   € 4,49 4,23 4,13 10 (W812)

8309 ∅ 125 mm   € 4,55 –  –  10 (W812)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 UA  

Disc lamelar Cubitron™ II  

 

Discuri abrazive lamelare
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.
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Model: Disc hibrid cu strat abraziv și combinație de pâslă abrazivă 
Execuție agresivă, cu lipire cu rășină artificială, îmbinat cu disc arcuit din 
fibră de sticlă foarte rezistent.

Utilizare: Pentru prelucrat cordoane de sudură și adaptarea aspectului 
suprafețelor. Îndepărtare material și finisare într-o singură operațiune. Oțel C

INOX C
Aluminiu C

granulație mediu

8377 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 11,24 5 (W841)

Nr. comandă …0005 UA  

Disc abraziv lamelar pentru prelucrarea inoxului  

SMT 850 plus 
Model: Lamele cu o combinație de pâslă abrazivă de înaltă calitate și 
material abraziv. Execuție agresivă, cu lipire cu rășină artificială, îmbinat 
cu disc arcuit la 12° din fibră de sticlă foarte rezistent. Gaură normată 
22,23 mm.

Utilizare: Ideal pentru prelucrat cordoane de sudură și adaptarea 
aspectului suprafețelor. Îndepărtare material și finisare într-o singură 
operațiune. Granulația 60 poate fi folosită pentru lucrări ușoare de 
debavurare.

Oțel V
INOX C
Aluminiu V
Metal neferos V
Material plastic/GFK V
Lemn V
Vopsea/lac V

granulație 60 80 120

8276 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 11,53 11,48 11,48 5 (W852)

Nr. comandă …0060 …0080 …0120 UA  

Disc abraziv lamelar combinat pentru prelucrat inox  

Model: Cu lamele din corindon cu zirconiu (Z), cu lipire cu rășină 
artificială, îmbinat cu disc drept din fibră de sticlă foarte rezistent. 
Discul dispune de auto-ascuțire, astfel încât discul poate fi consumat 
complet. Capacitate foarte mare de așchiere și durabilitate foarte bună. 
Realizat fără adaos de materiale de umplere cu conținut de fier, sulf 
și clor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea muchiilor și prelucrarea cordoanelor 
de sudură. Optimizat pentru utilizarea pe polizoare unghiulare foarte 
performante.

Oțel C
INOX C

granulație 40 60

8357 12250 min-1 ∅ 125 mm   € 3,49 3,49 10 (W876)

Nr. comandă …0040 …0060 UA  

Model: Cu lamele din granule ceramice (CA), cu lipire cu rășină 
artificială, îmbinat cu disc drept din fibră de sticlă foarte rezistent. 
Proprietăți de răcire prin intermediul adaosurilor abrazive active. 
Datorită efectului de auto-ascuțire a granulelor ceramice de înaltă 
performanță, granule ceramice în combinație cu o tehnologie de 
îmbinare specială, scula rămâne în stare perfectă de funcționare pe 
întreaga durată de viață. Discul dispune de auto-ascuțire, astfel încât 
discul poate fi consumat complet. Realizat fără adaos de materiale de 
umplere cu conținut de fier, sulf și clor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Adecvat pentru șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor 
de sudură, teșire și debavurare.

INOX C

granulație 40 60

8360 12250 min-1 ∅ 125 mm   € 5,80 5,80 5 (W876)

Nr. comandă …0040 …0060 UA  

Disc abraziv lamelar CERABOND m

Disc abraziv lamelar LONGLIFE C-TRIM m

Stabilitate 
înaltă a 
muchiilor 
datorită 
pânzei com-
pactate la 
marginea 
discului. 

Discuri abrazive lamelare

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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WSM 617 
Model: Cu lamele din corindon (A), cu lipire cu rășină artificială. Cu racord 
filet M14. Dispunerea radială, lamelară, se potrivește perfect conturului 
piesei de prelucrat.

Utilizare: Dispunerea plată, radială, se potrivește perfect conturului piesei 
de prelucrat. Nu se mai formează bavură secundară. În plus, excelent pentru 
îndepărtarea straturilor de pe suprafețe. De regulă nu mai este necesară 
șlefuirea intermediară în cazul straturilor suplimentare.

Oțel C
INOX C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

granulație 40 60 80 120
Lățime de lucru mm 20 20 20 20

8438 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 8,74 8,78 9,27 9,27 10 (W852)

Nr. comandă …0040 …0060 …0080 …0120 UA  

Disc lamelar radial  

Model: Pâslă din fibră de nailon cu granule din carbură de siliciu, pe suport 
ranforsat cu fibră de sticlă. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare. Pentru curățarea 
cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea vopselelor. Îndepărtează zgura, 
vopselele, adezivul și rugina cu ușurință.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Lemn C
Piatră C
Vopsea/lac C

∅ 
mm Grad de finețe

Turație max.
min-1

UA 
 

8330 Nr. 
comandă€

115 extra grosier 11000 10 4,57 …0115
125 extra grosier 10000 10 5,02 …0125

(W841)

Disc de curățare grosieră, pe strat suport din fibră de sticlă  

Scotch-Brite™ SC-FD 
Model: Lamele din corindon și pâslă (A). Datorită aplicării directe a lamelelor 
pe stratul suport din fibră de sticlă arcuit, prinderea pe polizorul unghiular se 
poate face fără disc suport suplimentar.

Utilizare: Pentru îndepărtarea ruginii și curățarea pieselor metalice plate, 
prelucrarea prealabilă a suprafețelor înainte de acoperire și vopsire, precum 
și pentru o finisare decorativă.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C

Grad de finețe grosier mediu foarte fin
granulație 100 180 400

8433 13280 min-1 ∅ 115 mm   € 6,66 6,66 6,66 10 (W812)

8439 12200 min-1 ∅ 125 mm   € 7,84 7,84 7,84 10 (W812)

Nr. comandă …0005 …0010 …0015 UA  

Model: Pâslă de curățare lipită cu rășină sintetică cu granule din ceramică 
și corindon, pâslă de curățare extrem de robustă și structurată grosier, cu 
structură specială, agresivă. Capacitate foarte mare de curățare, durabilitate 
foarte mare și șlefuire rece. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare. Pentru curățarea 
cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea vopselelor, a materialelor ușor 
corodabile. Îndepărtează cu ușurință zgura, vopseaua, lacul și rugina.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Lemn C
Piatră C
Vopsea/lac C

∅ 
mm Grad de finețe

Turație max.
min-1

UA 
 

8378 Nr. 
comandă€

115 extra grosier 11000 10 6,43 …0115
125 extra grosier  9800 10 8,47 …0125

(W841)

Disc de curățare grosieră, pe strat suport din fibră de sticlă  

Disc abraziv lamelar cu pâslă  

 

 

Discuri abrazive lamelare, discuri de curățare grosieră
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/53

Model: Pâslă de curățare lipită cu rășină sintetică cu granule din ceramică și 
corindon, pâslă de curățare extrem de robustă și structurată grosier, cu structură 
specială, agresivă. Capacitate foarte rapidă de curățare, durabilitate foarte mare 
și șlefuire rece.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare. Pentru curățarea 
cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea vopselelor, a materialelor ușor 
corodabile. Îndepărtează cu ușurință zgura, vopseaua, lacul și rugina.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Lemn C
Piatră C
Vopsea/lac C

∅ 
mm

Grosime
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8378 8379 Nr. 
comandăextra grosier grosier

€ €
100 13 8000 10 4,19 3,65 …0100
150 13 5350 10 6,81 5,92 …0150

(W841) (W841)

Disc de curățare grosieră  

 

8379

8378
 

8494

Model: Pâslă din fibră de nailon lipită cu rășină sintetică. Construcția 
performantă XT Clean & Strip permite durabilitate maximă la orice utilizare. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoare unghiulare fără disc suport. Pentru 
curățarea cordoanelor de sudură și a murdăriei dificile. Îndepărtează cu ușurință 
zgura, vopseaua, lacul și rugina.

∅ exte-
rior 
mm

Grad de 
finețe

Turație 
max.
min-1

UA 
 

8448 8494 Nr. 
comandă

€ €
115 extra grosier 13000 10 12,83 13,77 …0115
125 extra grosier 12000 10 13,89 15,84 …0125

(W812) (W812)

Disc de curățare grosieră, pe strat suport din fibră de sticlă m

8448 Scotch-Brite™ XT-RD Pro 
Granule din carbură de siliciu pentru o finisare fină a suprafețelor.

8494 Scotch-Brite™ XT-RD Pro Extra Cut 
Granule de corindon pentru capacitate foarte mare de îndepărtare 
a materialului.

POLICLEAN PCLD 
Model: Pâslă de curățare cu structură grosieră, realizată dintr-o combinație 
specială de fibre sintetice și granule abrazive. Adaptare optimă la contururi 
și fără deformarea sculei datorită flexibilității înalte și a structurii deschise. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare, în mod ideal la turații 
mai reduse. Pentru curățarea cordoanelor de sudură și pentru îndepărtarea 
vopselelor. Îndepărtează cu ușurință zgura, vopseaua, lacul și rugina și lasă în 
urmă o suprafață fină.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Vopsea/lac C

∅ 
mm Grad de finețe

Turație max.
min-1

UA 
 

8329 Nr. 
comandă€

115 extra grosier 10000 5 11,09 …0115
125 extra grosier 10000 5 12,18 …0125

(W847)

Disc de curățare grosieră, pe strat suport din fibră de sticlă  

8329

8448

Discuri de curățare grosieră
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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POLICLEAN PCLS 
Model: Pâslă de curățare cu structură grosieră, care sunt realizate dintr-o 
combinație specială de fibre sintetice și granule abrazive. Adaptare optimă 
la contururi și fără deformarea sculei datorită flexibilității înalte și a structurii 
deschise. Durabilitate foarte mare și capacitate mare de îndepărtare a 
materialului. Gaură 6 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoare drepte, brațe flexibile și mașini de 
găurit. Adecvat pentru lucrări grosiere de curățare, îndepărtarea lacului, 
zgurii, vopselei, ruginii și resturilor de adeziv la șlefuire periferică. Pentru 
prelucrat suprafețe mari, folosiți un pachet cu mai multe discuri cu suport 
adecvat. 
 
Indicație: Vă rugăm să comandați separat bolțurile de fixare adecvate Nr. 
comandă 8332.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Vopsea/lac C

∅ 
mm Grad de finețe

Grosime
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8332 Nr. 
comandă€

75 grosier 13 10000 6 3,03 …0075
(W847)

Disc de curățare grosieră  

Utilizare: Pentru fixarea discurilor de curățare grosieră Scotch-Brite™. 
 
Indicație: Pentru discuri de curățare grosieră Nr. comandă 8354 și 8359.

Model: Pâslă din fibră de nailon cu granule din carbură de 
siliciu, lipită cu rășină sintetică. Construcția flexibilă, deschisă 
împiedică o deformare a discului de curățare grosieră. Gaură 
13 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoare drepte și brațe flexibile. 
Pentru îndepărtarea eficientă a coroziunii, a straturilor de 
acoperire vechi și a vopselelor, precum și pentru curățarea 
suprafețelor metalice și a cordoanelor de sudură. 
 
Indicație: Utilizare cu dorn de fixare vezi Nr. comandă 8336.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Vopsea/lac C

∅ 
mm Grad de finețe

Grosime
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8354 8359 Nr. 
comandă

€ €8354 8359 8354 8359
100 extra grosier 13 9500 6000 10 2 7,77 6,09 …0100
150 extra grosier 13 6000 4000 10 2 12,15 9,89 …0150

(W812) (W812)

Disc de curățare grosieră m

8359

8354 Scotch-Brite™ XT-DC Pro 
Pâslă din fibre ranforsate pentru durabilitate 
maximă, lila.

Interval de 
prindere 

mm
Discuri fixabile

Bucăți
∅ coadă

mm

8336 Nr. 
comandă

€
19 1 6 9,27 …0006
25 2 8 12,44 …0008

(W812)

Dorn de fixare pentru discuri de curățare grosieră  

8359 CG-DC 
Se adaptează extrem de flexibil la piesă, 
durabilitate mare, albastru.

Utilizare: Timpi de echipare semnificativ reduși, pentru că nu mai trebuie scos 
discul din bucșa elastică a mașinii de antrenare. 
 
Indicație: Pentru prinderea discurilor de curățare grosieră POLICLEAN Nr. 
comandă 8332. 

Interval de 
prindere 

mm
Discuri fixabile

Bucăți
∅ coadă

mm

8332 Nr. 
comandă

€
13 1 6 6,96 …1013
26 2 6 7,46 …1026
39 3 6 8,09 …1039

(W847)

8354

Bolț de fixare pentru discuri de curățare grosiere  

Discuri de curățare grosieră
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/55

Model: Straturi multiple de pâslă presate, cu proporție mare 
de granule abrazive uniform distribuite. Capacitate mare de 
îndepărtare și durabilitate crescută la o calitate superioară a 
suprafeței (aproape efect de lustruire) datorită prelucrării la rece 
a suprafeței, ceea ce evită decolorările.

Utilizare: Pentru curățare, netezire, debavurare și finisare pe 
toate polizoarele unghiulare reglabile obișnuite. Ideal pentru 
prelucrarea metalelor moi și a oțelurilor aliate și a aliajelor de 
titan. Pentru finisarea și pregătirea pentru lustruire și pentru 
îndepărtarea lacului și ruginii.

INOX C
metal neferos, moale C
Vopsea/lac V

Grad de finețe grosier superfin

8368 ∅ 125 x 3 x 22,23 mm   € 11,63 10,04 10 (W841)

8370 ∅ 125 x 6 x 22,23 mm   € 13,65 11,84 10 (W841)

8372 ∅ 150 x 3 x 25,4 mm   € 14,80 12,42 10 (W841)

8376 ∅ 150 x 6 x 25,4 mm   € 19,36 16,80 5 (W841)

Nr. comandă …0020 …0040 UA  

Disc abraziv din pâslă pentru îmbinări sudate  

PVR 
Model: Pâslă de curățare structurată, cu flexibilitate ridicată pentru 
adaptarea perfectă la contur, cu durabilitate foarte mare. Permite 
accesul în spații greu accesibile precum canale adânci și locașuri. 
Fără deformarea sculei datorită structurii deschise și flexibilității 
crescute a materialului din pâslă. Pentru mărirea lățimii de utilizare, 
prindeți împreună până la trei discuri. Gaură 13 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe polizoare drepte și brațe flexibile. 
Adecvat pentru lucrări de curățare, îndepărtarea lacului, straturilor 
de oxizi, vopsea, pentru șlefuire în trepte și structurare la șlefuire 
periferică. 
 
Indicație: Vă rugăm să comandați separat bolțurile de fixare 
adecvate Nr. comandă 8472 1335.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Vopsea/lac C

∅ 
mm granulație

Grosime
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8472 Nr. 
comandă€

150 100 10 4100 10 7,10 …0100
150 280 10 4100 10 6,37 …0280

(W847)

Disc de curățare grosieră POLINOX  

Utilizare: Timpi de echipare semnificativ reduși, pentru că nu 
mai trebuie scos discul din bucșa elastică a mașinii de antrenare. 
Discurile laterale livrate cu ∅ 50 și 80 mm se utilizează pentru a 
varia flexibilitatea laterală. 
 
Indicație: Pentru prinderea discurilor de curățare grosieră POLINOX 
Nr. comandă 8472. 

Interval de 
prindere 

mm
Discuri fixabile

Bucată
∅ coadă

mm

8472 Nr. 
comandă

€
1–25 3 13 15,72 …1335

(W847)

Bolț de fixare pentru discuri de curățare grosiere  

∅ x gaură 
mm

8342 Nr. 
comandă€

64 x 12 33,57 …0005
(W812)

Flanșă de fixare pentru disc abraziv din pâslă pentru îmbinări sudate  

Discuri de curățare grosieră, discuri abrazive

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/56

PNL 
Model: Lamele de pâslă abrazivă sunt compactate pe disc din fibră 
de sticlă. Durabilitate mare și calitate superioară a suprafețelor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru prelucrarea suprafețelor mari pe toate polizoarele 
unghiulare reglabile, obișnuite. Oțel C

INOX C
Fontă C
Vopsea/lac C

∅ 
mm granulație

Grosime
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8475 Nr. 
comandă€

125 100 20 3800 10 12,23 …0100
125 180 20 3800 10 12,23 …0180
125 280 20 3800 10 12,23 …0280

(W847)

Disc abraziv POLINOX  

Model: Straturi multiple de pâslă presate, cu proporție mare de 
granule abrazive uniform distribuite. Capacitate mare de îndepărtat 
și durabilitate bună, pentru o calitate superioară a suprafețelor. 
Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Pentru egalizarea suprafețelor, compensarea 
zgârieturilor, îndepărtarea rășinilor artificiale și a adezivilor pe 
oțeluri nealiate și aliaje din titan.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

∅ 
mm Grad de finețe

Turație max.
min-1

UA 
 

8473 Nr. 
comandă€

125 foarte fin 9800 2 12,39 …0025
(W841)

Disc abraziv compact  

PNER 
Model: Straturi multiple de pâslă presate, în amestec special de 
rășină și granule, pe disc din fibră de sticlă. Durabilitate mare și 
calitate superioară a suprafețelor. Gaură normată 22,23 mm.

Utilizare: Destinat folosirii în șlefuirea frontală. Pentru egalizare, 
lucrări de finețe și finisare în materiale moi, oțeluri aliate și nealiate 
și aliaje din titan.

Oțel C
INOX C

Duritate
∅

mm Grad de finețe granulație
Grosime

mm
Turație max.

min-1

UA 
 

8461 Nr. 
comandă€

moale 125 fin 180–220 13 10000 5 25,48 …0005
mediu moale 125 fin 180–220 13 10000 5 28,63 …0010

cu duritate medie 125 fin 180–220 13 10000 5 30,15 …0015
(W847)

Disc abraziv compact POLINOX  

Discuri de curățare grosieră, discuri abrazive
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/57

Model: Corp din cauciuc crestat, susține capetele prin intermediul forței centrifuge.

Utilizare: Pentru prinderea capetelor abrazive formate fără cordon. Turație recomandată 10 - 20 m/s, maximă 25 m/s.

∅ coadă 
mm

UA 
 

8340 8340 8340 8343 8343 8343 8346 8346 8349 8349 Nr. 
comandăZYA 

5 x 10
ZYA 

7 x 12
ZYA 

10 x 15
WRC 
5 x 11

WRC 
7 x 13

WRC 
10 x 15

WKG 
5 x 11

WKG 
7 x 13

KEL 
5 x 15

KEL 
11 x 25

€ € € € € € € € € €
3 5 4,25 –  –  –  –  –  –  –  –  –  …0510
3 5 –  –  –  4,25 –  –  4,18 –  –  –  …0511
3 5 –  –  4,66 –  –  4,66 –  –  –  –  …1015
3 5 –  4,57 –  –  –  –  –  –  –  –  …0712
3 5 –  –  –  –  4,57 –  –  4,57 –  –  …0713
6 5 –  –  –  –  –  –  –  –  5,65 –  …0515
6 5 –  –  –  –  –  –  –  –  –  5,85 …1125

(W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860)

Suport cap abraziv POLICAP  

8340 0510 
 

ZYA, 5 x 10 mm. Max. 
95000 min-1.

Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A) pe un tub fără îmbinări, putere maximă de degroșare.

Utilizare: Pentru operațiuni de finisare în producția sculelor în locuri greu accesibile. Pentru prelucrarea pieselor turnate, razelor și 
alezajelor, cu polizoare drepte și brațe flexibile.

Oțel C
Fontă C
Aluminiu V
metal neferos, 
dur V

metal neferos, 
moale C

Material 
plastic/GFK V

Lemn V
Vopsea/lac V

8340 0712 
 

ZYA, 7 x 12 mm. Max. 
65000 min-1.

granu-
lație

UA 
 

8352 8355 8358 8361 8364 8365 8367 8370 8371 8373 Nr. 
comandăZYA 

5 x 10
ZYA 

7 x 12
ZYA 

10 x 15
WRC 
5 x 11

WRC 
7 x 13

WRC 
10 x 15

WKG 
5 x 11

WKG 
7 x 13

KEL 
5 x 15

KEL 
11 x 25

€ € € € € € € € € €
 60 50 –  0,57 0,62 –  0,57 –  –  0,57 –  0,83 …0060
 80 50 0,54 –  –  0,54 –  –  0,54 –  0,69 –  …0080
150 50 0,54 0,57 0,62 0,54 0,57 0,62 0,54 0,57 0,69 0,83 …0150

(W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860) (W860)

8343 0511 
 

WRC, 5 x 11 mm. 
Max. 95000 min-1.

Cap abraziv POLICAP  

8364 
 

8346 0713 
 

WKG, 7 x 13 mm. Max. 
65000 min-1.

8343 1015 
 

WRC, 10 x 15 mm. 
Max. 45000 min-1.

WRC, 7 x 13 mm. Max. 
30000 min-1.

8349 1125 
 

KEL, 11 x 25 mm. Max. 
40000 min-1.

8361 
 

WRC, 5 x 11 mm. Max. 
40000 min-1.

8349 0515 
 

KEL, 5 x 15 mm. Max. 
95000 min-1.

8358 
 

8346 0511 
 

WKG, 5 x 11 mm. Max. 
95000 min-1.

ZYA, 10 x 15 mm. Max. 
20000 min-1.

8343 0713 
 

WRC, 7 x 13 mm. Max. 
65000 min-1.

8355 
 

8340 1015 
 

ZYA, 10 x 15 m. Max. 
45000 min-1.

ZYA, 7 x 12 mm. Max. 
30000 min-1.

8352 
 

ZYA, 5 x 10 mm. Max. 
40000 min-1.

8365 
 

WRC, 10 x 15 mm. Max. 
20000 min-1.

8367 
 

WKG, 5 x 11 mm. Max. 
40000 min-1.

8370 
 

WKG, 7 x 13 mm. Max. 
30000 min-1.

8371 
 

KEL, 5 x 15 mm. Max. 
40000 min-1.

8373 
 

KEL, 11 x 25 mm. Max. 
20000 min-1.

Suporți de cauciuc, capete abrazive

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/58

Model: Corp de cauciuc crestat cu coadă de prindere de 6 mm.

∅ x înălțime 
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8380 Nr. 
comandăcilindric

€
10 x 20 44000 5 9,99 …1020
15 x 30 36000 5 9,99 …1530
22 x 20 26000 5 8,28 …2220
30 x 20 19100 5 9,05 …3020
30 x 30 19100 5 9,99 …3030
45 x 30 12700 5 11,44 …4530
60 x 30  9500 5 14,71 …6030

(W856)

∅ x înălțime 
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8381 Nr. 
comandăconic

€
20/14 x 63 26000 5 12,93 …2063
29/22 x 30 19100 5 8,50 …2930

(W856)

Suport cauciuc pentru manșoane abrazive  

 

 

8381 conic8380 cilindric

Model: Granulație din corindon întărit cu rășină artificială (A). Cu prindere 
foarte bună a granulelor, durabilitate înaltă și capacitate forate mare de 
îndepărtare a materialului.

Utilizare: Pentru prelucrarea pieselor turnate, razelor și alezajelor, cu 
polizoare drepte și brațe flexibile. Oțel C

Fontă C
Aluminiu V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

∅ x înălțime 
mm

UA 
 

8382 8383 8384 8385 8386 8387 8389 Nr. 
comandăK 50 cil. K 60 cil. K 80 cil. K 150 cil. K 40 con. K 80 con. K 150 con.

€ € € € € € €
10 x 20 10 –  0,54 0,50 0,50 –  –  –  …1020
15 x 30 10 0,50 –  0,50 0,50 –  –  –  …1530
22 x 20 10 0,33 –  0,33 0,33 –  –  –  …2220
30 x 20 10 –  0,40 –  –  –  –  –  …3020
30 x 20 10 –  –  0,40 0,40 –  –  –  …3020
30 x 30 10 0,76 –  0,57 0,57 –  –  –  …3030
45 x 30 10 0,76 –  0,76 0,76 –  –  –  …4530
60 x 30 10 0,96 –  0,96 0,96 –  –  –  …6030

20/14 x 63 10 –  –  –  –  1,71 1,71 1,71 …2063
29/22 x 30 10 –  –  –  –  1,46 1,46 1,46 …2930

(W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856)

Manșon abraziv, corindon  

8382–8385 

8386–8389 

 

 

 

Model: Granule din corindon cu zirconiu lipite cu rășină artificială (Z), la 
granulație 150 granule de corindon (A), cu strat activ la șlefuire, cu răcire. 
Formă cilindrică. Șlefuire la rece, fără deformarea sculei. Capacitate maximă de 
îndepărtare la o durată de viață mare.

Utilizare: Pentru prelucrarea pieselor turnate, razelor și alezajelor, cu 
polizoare drepte și brațe flexibile.

INOX C
Aluminiu V
metal neferos, dur C
metal neferos, moale V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

∅ x înălțime 
mm

UA 
 

8338 8339 8341 Nr. 
comandăK 50 K 80 K 150

€ € €
15 x 30 10 0,62 0,62 0,62 …1530
22 x 20 10 0,40 0,40 0,40 …2220
30 x 30 10 0,71 0,71 0,71 …3030
45 x 30 10 0,93 0,93 0,93 …4530
60 x 30 10 1,17 1,17 1,17 …6030

(W856) (W856) (W856)

Manșon abraziv, corindon-zirconiu Z-COOL  

8338–8339 8341 

 

 

Model: Granule de corindon de zirconiu lipite cu rășină artificială (Z). 
Formă conică. Capacitate maximă de îndepărtare la o durată de viață mare.

Utilizare: Pentru prelucrarea pieselor turnate, razelor și alezajelor, cu 
polizoare drepte și brațe flexibile.

Oțel C
INOX V
Fontă V
Aluminiu V
Metal neferos V
Metal, rezistent la căldură înaltă V

∅ x înălțime 
mm

UA 
 

8390 8392 8393 Nr. 
comandăK 50 K 80 K 120

€ € €
20/14 x 63 10 1,80 1,80 1,80 …2063
29/22 x 30 10 1,49 1,49 1,49 …2930

(W856) (W856) (W856)

Manșon abraziv, corindon-zirconiu  

 

 

Suporți de cauciuc, manșoane abrazive
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/59

Model: Corindon lipit cu rășină artificială (A), pe suport textil înfășurat în spirală. 
După uzura țesăturii de șlefuit exterioare se utilizează granule abrazive noi. Cu o 
capacitate de pilire foarte bună.

Utilizare: Pentru prelucrarea alezajelor, a cordoanelor de sudură în colț și pentru 
lucrări de debavurare în locuri turnate.

Oțel C
Fontă C
Aluminiu V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

∅ x înălțime 
mm

UA 
 

8410 8411 Nr. 
comandăK 80 K 150

€ €
 6 x 35 50 0,77 0,77 …0635
 9 x 35 50 0,98 0,98 …0935
12 x 35 50 1,17 1,17 …1235

(W860) (W860)

Manșon abraziv, corindon POLIROLL  

 

 

Model: Mai multe straturi, înlocuiește pâsla din poliamidă dispusă cu granule de 
corindon (A).

Utilizare: Ideal pentru curățare, debavurare și șlefuire fină pe suprafețe interioare 
și contururi. Special pentru locurile greu accesibile.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Ceramică C
Sticlă C

granulație
UA 

 

8362 8363 8366 Nr. 
comandă∅ 19 mm ∅ 25 mm ∅ 38 mm

€ € €
 80 20 –  4,01 8,04 …0100
100 20 3,51 2,96 7,31 …0180
280 20 3,19 3,24 6,64 …0280

(W860) (W860) (W860)

Stea abrazivă POLINOX  

8362 ∅ 19 mm, 2 straturi. 
Recom. 15000 min-1, max. 25100 min-1.

8363 ∅ 25 mm, 2 straturi. 
Recom. 10000 min-1, max. 19100 min-1.

8366 ∅ 38 mm, 3 straturi. 
Recom. 7500 min-1, max. 12600 min-1.

∅ coadă 
mm

8410 Nr. 
comandă€

6 9,07 …0005
(W860)

Suport de role abrazive POLIROLL  

∅ coadă x lungime 
mm

8368 Nr. 
comandă€

6 x  75 5,97 …6075
6 x 125 6,76 …6125

(W860)

Suport pentru stea abrazivă POLINOX  

Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială (CO) cu strat activ 
la șlefuire rece. Șlefuire la rece, fără deformarea sculei. Capacitate 
maximă de îndepărtare la o durată de viață mare ca urmare a granulelor 
cu auto-ascuțire.

Utilizare: Pentru prelucrarea pieselor turnate, razelor și alezajelor, cu 
polizoare drepte și brațe flexibile.

Oțel C
INOX C
Aluminiu V
metal neferos, dur C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

∅ x înălțime 
mm

UA 
 

8395 8396 8398 8399 8401 8402 8404 8405 Nr. 
comandăK 36 cil. K 60 cil. K 80 cil. K 120 cil. K 36 con. K 60 con. K 80 con. K 120 con.

€ € € € € € € €
30 x 30 10 0,83 0,83 0,83 0,83 –  –  –  –  …3030
45 x 30 10 1,07 1,07 1,07 1,07 –  –  –  –  …4530
60 x 30 10 1,39 1,39 1,39 1,39 –  –  –  –  …6030

20/14 x 63 10 –  –  –  –  2,50 2,50 2,50 2,50 …2063
29/22 x 30 10 –  –  –  –  2,09 2,09 2,09 2,09 …2930

(W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856) (W856)

Manșon abraziv, ceramică CO-COOL  

8395–8399 8401–8405 

Manșoane abrazive, role abrazive, stele abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/60

Model: Lamele din corindon (A). Execuție agresivă, cu lipire cu rășină artificială, 
cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Ideală pentru construcția de matrițe și 
modele, precum și pentru recipiente și aparate.

Oțel C
Material plastic/GFK V
Lemn V

granulație
UA 

 

8369 8388 8391 8394 8397 8400 8406 8409 8412 Nr. 
comandă20 x 10 30 x 10 30 x 15 40 x 15 40 x 20 50 x 20 60 x 30 60 x 50 80 x 40

€ € € € € € € € €
 40 10 1,46 1,53 1,60 1,65 1,68 2,16 2,72 3,87 4,78 …0040
 60 10 1,46 1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,72 3,87 4,78 …0060
 80 10 1,46 1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,72 3,87 4,78 …0080
120 10 1,46 1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,74 3,87 4,78 …0120
150 10 1,46 1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,74 –  –  …0150
180 10 –  1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,74 –  –  …0180
240 10 –  1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,74 –  –  …0240
320 10 –  1,53 1,60 1,65 1,71 2,16 2,74 –  –  …0320

(W851) (W851) (W851) (W851) (W851) (W851) (W851) (W851) (W851)

Perie lamelară pentru prelucrarea oțelului, lemnului și plasticului  

8369 

m
20 x 10 mm. Recom. 15500 min-1, max. 38150 min-1.

8388 30 x 10 mm. Recom. 15500 min-1, max. 25400 min-1.

8391 30 x 15 mm. Recom. 15500 min-1, max. 25400 min-1.

8394 40 x 15 mm. Recom. 12000 min-1, max. 19000 min-1.

8397 40 x 20 mm. Recom. 12000 min-1, max. 19000 min-1.

8400 50 x 20 mm. Recom.  8000 min-1, max. 15200 min-1.

8406 60 x 30 mm. Recom.  8000 min-1, max. 12700 min-1.

8409 60 x 50 mm. Recom.  8000 min-1, max. 12700 min-1.

8412 80 x 40 mm. Recom.  6000 min-1, max.  9500 min-1.

Model: Lamele din corindon (A). Execuție agresivă, cu lipire cu rășină artificială, 
cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Ideală pentru construcția de matrițe 
și modele, precum și pentru recipiente și aparate.

Oțel V
INOX C

granulație
UA 

 

8413 8414 8416 8417 8419 Nr. 
comandă30 x 10 40 x 20 50 x 20 60 x 30 80 x 40

€ € € € €
 40 10 1,75 1,99 2,40 2,72 5,36 …0040
 60 10 1,75 1,99 2,40 2,72 5,36 …0060
 80 10 1,75 1,99 2,40 2,72 5,36 …0080
120 10 1,75 1,99 2,40 2,72 5,36 …0120
180 10 1,75 1,99 2,40 2,72 5,36 …0180

(W851) (W851) (W851) (W851) (W851)

Perie lamelară pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

8413 30 x 10 mm. Recom. 15500 min-1, max. 25400 min-1.

8414 40 x 20 mm. Recom. 12000 min-1, max.  1900 min-1.

8416 50 x 20 mm. Recom.  8000 min-1, max. 15200 min-1.

8417 60 x 30 mm. Recom.  8000 min-1, max. 12700 min-1.

8419 80 x 40 mm. Recom.  6000 min-1, max.  9500 min-1.

CO-COOL 
Model: Granule ceramice lipite cu rășină artificială (CO) cu strat activ la șlefuire 
rece. Șlefuire la rece, fără deformarea sculei. 

 
Capacitate maximă de îndepărtare la o durată de viață mare ca 
urmare a granulelor cu auto-ascuțire. 
Cu coadă de prindere de 6 mm.

Oțel C
INOX C
Fontă C
metal neferos, moale V
Metal, rezistent la 
căldură înaltă Cgranulație

UA 
 

8374 8375 Nr. 
comandă50 x 30 60 x 30

€ €
 40 10 6,02 6,38 …0040
 60 10 6,02 6,38 …0060
 80 10 6,02 6,38 …0080
120 10 6,02 6,38 …0120

(W848) (W848)

Perie lamelară, ceramică  

8374 50 x 30 mm. Recom. 7000 min-1, max. 15200 min-1.

8375 60 x 30 mm. Recom. 6300 min-1, max. 12700 min-1.

Perii lamelare
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/61

Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială (începând cu granulația 
240 de carbură de siliciu) pe fibre din pâslă de nailon, combinate în mod uniform 
cu lamele abrazive. Șlefuire rece și fără deformare datorită structurii textile 
deschise. Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru îndepărtarea defectelor de 
suprafață și pentru producerea unei finisări semi-
lucioase.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn V

granulație

UA 
 

8537 8538 8415 8418 8541 8422 8425 Nr. 
comandă40 x 20 50 x 20 50 x 30 60 x 30 60 x 50 80 x 50 100 x 50

€ € € € € € €
8537/8538/8415/ 
8418/8541/8422 8425

 60 10 5 3,90 4,78 4,57 5,99 5,78 8,81 12,13 …0060
 80 10 5 3,90 4,78 5,13 5,27 5,78 8,01 9,07 …0080
100 10 5 3,90 4,78 4,57 5,99 5,78 8,90 12,13 …0100
150 10 5 3,90 4,78 4,57 5,99 5,78 8,90 12,13 …0150
240 10 5 3,90 4,78 4,57 5,99 5,78 8,90 12,13 …0240

(W851) (W851) (W853,W851) (W853,W851) (W851) (W853,W851) (W853,W851)

Perie lamelară combinată m

8537  40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.

8538  50 x 20 mm. Max. 13700 min-1.

8415  50 x 30 mm. Max. 13700 min-1.

8418  60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.

8541  60 x 50 mm. Max. 11500 min-1.

8422  80 x 50 mm. Max.  8600 min-1.

8425 100 x 50 mm. Max.  6900 min-1.

Model: Granule de corindon lipite cu rășină artificială pe lamele de pâslă din 
fibre de nailon. Șlefuire rece și fără deformare datorită structurii textile deschise. 
Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Pentru producerea unei finisări semi-
lucioase.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn V

Grad de finețe
UA 

 

8560 8561 8562 8563 8564 Nr. 
comandă40 x 20 50 x 30 60 x 30 60 x 50 80 x 50

€ € € € €
fin 10 3,49 4,60 4,74 5,24 7,20 …0015

grosier 10 3,49 4,60 4,74 5,24 7,20 …0005
mediu 10 3,49 4,60 4,74 5,24 7,20 …0010

foarte fin 10 3,49 4,60 4,74 5,24 7,20 …0020
(W851) (W851) (W851) (W851) (W851)

Perie lamelară din pâslă m

8560 40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.

8561 50 x 30 mm. Max. 13700 min-1.

8562 60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.

8563 60 x 50 mm. Max. 11500 min-1.

8564 80 x 50 mm. Max.  8600 min-1.

Model: Întărit cu rășină pe pâslă din fibră de nailon, cu coadă de prindere 
turnată, de 6 mm.

Utilizare: Se poate utiliza pe polizoare drepte, mașini de 
găurit și brațe flexibile.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C

granulație Tip granulație
UA 

 

8420 8421 Nr. 
comandă75 x 45 

CB-ZS
75 x 45 
FF-ZS

€ €
 80 Corindon 10 14,23 –  …0080
100 Corindon 10 –  14,23 …0005
120 Corindon 10 13,34 –  …0120
280 carbură de siliciu 10 –  14,23 …0011
400 Corindon 10 –  14,23 …0016

(W812) (W812)

Perie lamelară  

8420 Scotch-Brite™ CB-ZS 
Pentru îndepărtarea defectelor suprafețelor și egalizarea 
suprafeței. Max. 7500 min-1.

8421 

8421

Scotch-Brite™ FF-ZS 
Pentru egalizarea suprafețelor prelucrate anterior, ca de 
ex. cordoane de sudură, îndepărtarea oxizilor și culorilor, 
precum și debavurare ușoară, lucrări de curățare și finisare. 
Max. 8500 min-1.

8420

Perii lamelare

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/62

PNL 
Model: Pâslă din poliamidă cu corindon (A). Pâsla abrazivă este dispusă radial în 
formă de lamele. Lamelele sunt fixate foarte dens, ceea ce duce la o durabilitate 
crescută. Cu coadă de prindere de 6 mm.

Utilizare: Ideal pentru prelucrarea suprafețelor. Pentru matisare, satinare și 
curățare. Oțel C

INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Ceramică C
Sticlă C

granulație
UA 

 

8440 8441 8442 8443 Nr. 
comandă40 x 20 50 x 30 60 x 50 80 x 50

€ € € €
100 10 5,63 7,17 8,67 10,90 …0100
180 10 5,63 7,17 8,67 10,90 …0180
280 10 5,63 7,17 8,67 10,90 …0280

(W847) (W847) (W847) (W847)

Rolă din pâslă cu coadă POLINOX  

8440 40 x 20 mm. Recom. 7500 min-1, max. 15000 min-1.

8441 50 x 30 mm. Recom. 6000 min-1, max. 12000 min-1.

8442 60 x 50 mm. Recom. 5000 min-1, max. 10000 min-1.

8443 80 x 50 mm. Recom. 4000 min-1, max.  7500 min-1.

PNG 
Model: Pâslă din poliamidă cu corindon (A). Pâsla abrazivă este înfășurată în mai 
multe benzi sub formă ondulată, în jurul unui miez. Cu coadă de prindere de 6 
mm.

Utilizare: Este adecvată în mod deosebit pentru matisarea delicată a 
suprafețelor. De asemenea, pentru matisare, satinare și curățare. Recom. 3000 
min-1, max. 6000 min-1.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Ceramică C
Sticlă C

granulație
UA 

 

8444 Nr. 
comandă100 x 50

€
100 5 27,38 …0100
180 5 27,38 …0180
280 5 27,38 …0280

(W847)

Rolă din pâslă cu coadă POLINOX  

Model: Pâslă din fibră sintetică acoperită cu un amestec de rășină artificială/
granule abrazive. Cu prindere foarte bună a granulelor, rezistență îndelungată 
la uzură, presiune scăzută de presare și adaptabilitate foarte bună. Dimensiuni 
placă 224 x 158 mm.

Utilizare: Ideală pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei învechite, precum și 
pentru finisarea suprafețelor și prelucrarea pieselor din lemn.

Oțel C
INOX C
Aluminiu V
Metal neferos C
Lemn V
Vopsea/lac V

Placă de mână  

8479

84768476  Corindon.

Grad de finețe granulație
UA 

 
8476 8479 Nr. 

comandă€ €
mediu 100 10 123,24 –  …0005

fin 180 10 99,61 –  …0010
foarte fin 220 10 89,42 94,14 …0015
superfin 400 10 –  98,79 …0025

(W844) (W844)

8479 Carbură de siliciu.

Role din pâslă, cu coadă, plăci din pâslă
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/63

Model: Granule abrazive legate cu rășină artificială pe pâslă din fibre, 
adaptare flexibilă la forma piesei.

Utilizare: Pentru curățare, debavurare, finisare și șlefuire preliminară  
a suprafețelor. Utilizare umedă și uscată. 
 
Indicație: Se poate utiliza cu blocul de mână, nr. comandă 8451 1000.

84
51

84
63

84
66

Oțel V V V
INOX C C C
Metal neferos C   
Material plastic/GFK C   
Lemn C  C
Vopsea/lac C C C
Fontă V V V
Carbură V C C
Aluminiu C C C
Șpaclu   C

Grad de finețe granulație Culoare
UA 

 
8451 8463 8466 Nr. 

comandă€ € €
mediu 180–220 maro 20 3,25 –  –  …0005

fin 280–320 roșu 20 1,78 –  –  …0010
foarte fin 320–360 roșu 20 –  1,08 30,67 …0015
superfin 400–500 gri 20 1,65 –  –  …0025
superfin 400–500 gri 20 –  1,08 –  …0020
ultrafin 500–600 gri 20 1,53 –  30,67 …0020

(W812) (W812) (W812)

Placă de mână  

8451 Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH 
Granule abrazive dispersate uniform. 
Dimensiuni (L x l) 224 x 158 mm.

8463 Scotch-Brite™ MX-HP 
Granule abrazive dense, dispersate uniform. 
Dimensiuni (L x l) 228 x 115 mm.

8466 Scotch-Brite™ CF-HP PRO 
Granule abrazive deosebit de dense, 
dispersate uniform. 
Dimensiuni (L x l) 228 x 152 mm.

Scotch-Brite™ PH961 
Model: Partea inferioară este dotată cu cârlige, care fixează în mod sigur pâsla.

Utilizare: Se poate utiliza cu plăci de mână sau role.

Dimensiuni lungime x lățime 
mm

8451 Nr. 
comandă€

120 x 80 8,06 …1000
(W812)

Suport manual pentru plăci abrazive  

Model: Pâslă abrazivă foarte flexibilă. Lungime rolă 10 m.

Utilizare: Pentru prelucrarea tuturor metalelor. Ideală pentru finisarea și 
lustruirea suprafețelor. Utilizare umedă și uscată.

Oțel C
INOX C
Aluminiu V
Metal neferos C
Lemn V
Vopsea/lac V

Grad de finețe granulație
Lățime rolă

mm
8435 Nr. 

comandă€
mediu 100–180 115 29,50 …0120

fin 180–220 115 27,04 …0180
foarte fin 220–400 115 27,04 …0320

(W844)

Grad de finețe granulație
Lățime rolă

mm
8436 Nr. 

comandă€
foarte fin 220–400 115 27,21 …0240

extrem de fină 600–800 115 27,04 …0320
(W844)

Rolă din pâslă abrazivă  

8435 Corindon.

84368435

8436 Carbură de siliciu.

Plăci din pâslă, role din pâslă abrazivă
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/64

Scotch-Brite™ CF-RL 
Model: Fibre de pâslă cu corindon lipit cu rășină. Pâslă abrazivă flexibilă și 
rezistentă pentru curățare și o finisare mată, uniformă. Lungime rolă 10 m.

Utilizare: Pentru îndepărtat murdăria, coroziunea și impuritățile, precum și 
pentru matisarea și lustruirea suprafețelor și lucrări ușoare de debavurare. 
Uilizare manuală sau automată (șlefuire oscilantă).

Oțel C
INOX C
Fontă V
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C
Vopsea/lac C

Grad de finețe granulație Culoare
Lățime rolă

mm
8454 Nr. 

comandă€
foarte fin 320–360 roșu 100 45,10 …0005
ultrafin 500–600 gri 100 46,43 …0010

(W812)

Rolă din pâslă abrazivă  

Scotch-Brite™ CP-RL 
Model: Fibre de pâslă durabile, flexibile cu material abraziv lipit cu rășină 
artificială, dispersată uniform. Capacitate mare de curățare și distribuție densă 
pentru o finisare uniformă. Lungime rolă 5 m.

Utilizare: Pentru îndepărtat murdăria și coroziunea, precum și pentru matisarea 
suprafețelor metalice. Îndepărtarea fibrelor de lemn și înainte și după grunduire 
și pentru netezirea suprafețelor de lemn.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C

Grad de finețe granulație Culoare
Lățime rolă

mm
8454 Nr. 

comandă€
mediu 180–220 maro 50 32,56 …0025

(W812)

Rolă din pâslă abrazivă  

Scotch-Brite™ WR-RL 
Model: Fibre din pâslă întărite cu material abraziv lipit cu rășină artificială. 
Pâslă pentru curățat cu proprietăți bune de curățare, flexibilă și foarte rezistentă. 
Lungime rolă 10 m.

Utilizare: Pentru îndepărtat murdăria, coroziunea și impuritățile, precum și 
pentru matisarea și lustruirea suprafețelor și lucrări ușoare de debavurare. 
Uilizare manuală sau automată (șlefuire oscilantă).

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C

Grad de finețe granulație Culoare
Lățime rolă

mm
8454 Nr. 

comandă€
mediu 180–220 roșu 100 71,88 …0015

fin 280–320 roșu 100 45,97 …0020
(W812)

Rolă din pâslă abrazivă  

Scotch-Brite™ MX-SR 
Model: Fibre de pâslă cu material abraziv lipit cu rășină artificială. 
Pâslă pentru curățat cu proprietăți bune de curățare, flexibilă și foarte rezistentă, 
în rolă practică, perforată în prealabil. Dimensiuni placă 200 x 100 mm.

Utilizare: Pâslă universală pentru lucrări de curățare și pentru o finisare uniformă 
și fină. Datorită rolei cu rupere practică este posibilă desprinderea economică a 
bucăților perforate

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Lemn C

Grad de finețe granulație Culoare Numărul de bucăți
8460 Nr. 

comandă€
foarte fin 320–360 mov 60 43,93 …0011

(W812)

Rolă din pâslă abrazivă, perforată  

Role din pâslă abrazivă
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/65

3M™ MA-AC 
Model: Cu prindere de 19 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe mașinile de satinat.

Indicație: Pentru prindere manșoanelor abrazive cu 
dimensiunile 289 x 100 x 90 mm.

Duritate
8458 Nr. 

comandă€
pneumatic(ă) 107,77 …1000

moale 120,92 …1010
(W812)

Cilindru de prindere  

8458 1000 8458 1010 

Model: Amestec de granule de lipite cu rășină artificială, pe strat suport din poliester 
foarte greu și foarte rezistent la rupere, pentru durate de viață foarte mare. 
Distribuție închisă, cu materiale abrazive auxiliare, pentru o șlefuire rece.  
Dimensiuni (L x l x ∅) 289 x 100 x 90 mm.

Utilizare: Pentru utilizare pe mașinile de satinat cu cilindru de prindere în sistemul 
Match & Finish. Adecvat în special pentru utilizarea în inox, cu presiune de apăsare 
medie.

Oțel C
INOX C
Fontă V

granulație
UA 

 
8458 Nr. 

comandă€
40 10 3,37 …0005
60 10 3,22 …0010
80 10 3,07 …0015

120 10 2,93 …0020
(W812)

granulație
UA 

 
8513 Nr. 

comandă€
40+ 20 4,84 …0005
60+ 20 3,63 …0010
80+ 20 3,44 …0015

120+ 20 3,27 …0020
(W812)

Manșon abraziv Cubitron™/Cubitron™ II  

8458

8458 777F 
Cubitron™

8513 947A 
Amestec de granule ceramice cu formă precisă/granule de corindon

237AA 
Model: Granule de corindon lipite cu ceară artificială, pe strat suport greu, 
rezistent la rupere și semi-flexibil, pentru durată de viață îndelungată. 
Structura uniformă a granulelor (suprafață abrazivă structurată în formă 
piramidală) pentru șlefuire de finisare, adâncime rugozitate constantă, cu 
material abraziv auxiliar pentru o șlefuire rece.  
Dimensiuni (L x l x ∅) 289 x 100 x 90 mm.

Utilizare: Pentru utilizare pe mașinile de satinat cu cilindru de prindere în 
sistemul Match & Finish. Pentru o calitate reproductibilă a suprafețelor cu un 
aspect uniform în câteva etape de lucru.

Indicație: Nu este adecvat pentru utilizarea pe cilindrii de prindere duri.

Oțel C
INOX C
Fontă V
Carbură C
Aluminiu C
Material plastic/GFK C
Vopsea/lac C

granulație Granulație conform standardului SUA
UA 

 
8458 Nr. 

comandă€
120 A 160 20 3,78 …0100
240 A 80 20 3,78 …0105

(W812)

granulație Granulație conform standardului SUA
UA 

 
8458 Nr. 

comandă€
280 A 65 20 3,78 …0110
800 A 30 20 3,78 …0115

(W812)

Manșon abraziv Trizact™  

Model: Perie lamelară pentru lucrări de curățare grosieră și finisare, cu 
prindere de 19 mm. Structura deschisă împiedică deformarea și asigură 
o prelucrare rece a suprafețelor. Dimensiuni 100 x 100 mm.

Utilizare: Pentru îndepărtarea zgurii, a ruginii, vopselelor și a lacurilor.

84
69

84
57

Oțel C C
INOX C C
Fontă  V
Metal neferos C C
Aluminiu C  
Material plastic/GFK C C
Lemn C C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V  

Vopsea/lac C C
Piatră C  

Grad de finețe

8469 8457 Nr. 
comandăCS-MB

€ €
grosier 51,03 105,38 …0005

(W841) (W812)

Perie lamelară pentru curățare grosieră  

 

 

8457  

8469  

Manșoane abrazive
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/66

Model: Pâslă de nailon sintetică cu granule de corindon (A) lipită cu rășină 
artificială, distribuite uniform, rezistent la apă. Structura deschisă împiedică 
deformarea timpurie și reduce generarea de căldură, durabilitate mare și calitate 
uniformă a suprafeței. Dimensiuni (L x l x ∅) 289 x 100 x 90 mm.

Utilizare: Pentru utilizare pe mașinile de satinat cu cilindru de prindere în 
sistemul Match & Finish. Pentru îmbunătățirea suprafețelor ușor deteriorate și 
pentru matisare fină.

84
70

84
58

Oțel C C
INOX C C
Fontă C V
Metal neferos C C
Aluminiu C  
Material plastic/GFK C C
Lemn C C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă V  

Vopsea/lac  C

Grad de finețe

UA 
 

8470 8458 Nr. 
comandă

€ €8470 8458
grosier 10 5 6,81 18,99 …0200
mediu 10 5 6,31 12,71 …0205

foarte fin 10 5 6,31 12,71 …0210
(W841) (W812)

Manșon abraziv din pâslă  

8458  

8470  

Model: Lamele din corindon (A) pe țesătură textilă foarte rezistentă. 
Dispunerea radială, lamelară, se potrivește perfect conturului piesei de prelucrat. 
Dimensiuni 100 x 100 mm, alezaj ∅ 19 mm.

Utilizare: Pentru utilizarea pe toate mașinile de satinat obișnuite.

84
46

84
24

Oțel V C
INOX V C
Material plastic/GFK C C
Lemn C  
Șpaclu C  
Vopsea/lac C  

granulație
Turație max.

min-1

8446 8424 Nr. 
comandă€ €

 40 3700 25,54 –  …0040
 60 3700 25,54 –  …0060
 80 3700 27,64 19,67 …0080
100 3700 –  19,86 …0100
120 3700 27,64 –  …0120
150 3700 –  19,86 …0150
180 3700 29,76 19,86 …0180
240 3700 34,00 –  …0240

(W852) (W852)

Rolă lamelară abrazivă  

8446 SM 611 S 
Pentru prelucrarea fină a suprafețelor cu aspect uniform de șlefuire.

8424 NCW 600 S 
Cu lamele suplimentare din pâslă. Pentru un aspect extrem de fin 
al șlefuirii în cazul unei durate de viață optimizate.

8424

8446

NFW 600 S

100 x 100 mm 
Model: Combinație de țesătură abrazivă cu pâslă cu granule de corindon (A). ∅ 
gaură 19 mm.

Utilizare: Este adecvată în mod special pentru matisarea, satinarea și șlefuirea 
finală a metalului. Pentru utilizarea pe toate mașinile de satinat obișnuite. Oțel V

INOX C
Material plastic/GFK V
Lemn V
Șpaclu V
Vopsea/lac V

Grad de finețe granulație
Turație max.

min-1

8427 Nr. 
comandă€

grosier  80–100 3700 18,39 …0010
mediu 100–180 3700 18,20 …0020

foarte fin 220–400 3700 18,39 …0030
(W852)

Rolă din pâslă  

Manșoane abrazive
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/67

Utilizare: Specială pentru prelucrarea fină cu capacitate ridicată de 
îndepărtare a materialului și calitate mai bună a suprafeței în domeniile unde 
se utilizează, de regulă, capete abrazive, cum ar fi de exemplu în cazul lucrărilor 
de acoperire fine, corecțiilor din cadrul construcțiilor de scule și forme, și ascuțirii 
sculelor de tăiere. Adecvată pentru prelucrarea oțelului, a fontei, a oțelului 
inoxidabil, precum și a metalului neferos și a metalului extrem de rezistent la 
căldură până la o duritate de 68 HRC.

Freză biax din carbură DIN 8032 – ∅ coadă 6 mm, dantură MICRO m

2515 Formă cilindrică ZYA.

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2515 Nr. 
comandă€

ZYA 0616  6 16 55  25,20  …0010
ZYA 0820  8 20 60  33,60  …0015
ZYA 1020 10 20 60  38,20  …0025

(W234)

2519 Formă cilindrică ZYA-S, cu dantură frontală.

2523 Formă rotundă cilindrică WRC.

2525 Formă sferică KUD.

2533 Formă proiectil SPG.

2535 Formă con ascuțit SKM.

2537 Formă con rotund RBF.

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2519 Nr. 
comandă€

ZYA-S 0616  6 16 55  27,50  …0010
ZYA-S 0820  8 20 60  37,00  …0015
ZYA-S 1020 10 20 60  42,00  …0025

(W234)

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2523 Nr. 
comandă€

WRC 0616  6 16 55  28,00  …0010
WRC 0820  8 20 60  39,30  …0015
WRC 1020 10 20 60  44,40  …0025
WRC 1225 12 25 65  60,20  …0030

(W234)

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2525 Nr. 
comandă€

KUD 0605  6  5 45  23,50  …0010
KUD 0807  8  7 47  26,90  …0015
KUD 1009 10  9 49  30,80  …0020
KUD 1210 12 10 51  38,20  …0025

(W234)

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2533 Nr. 
comandă€

SPG 0618  6 18 55  26,90  …0005
SPG 0820  8 20 60  39,30  …0007
SPG 1225 12 25 65  51,20  …0015

(W234)

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea 
totală
mm

2535 Nr. 
comandă

€
SKM 0618  6 18 18 55  26,90  …0005
SKM 0820  8 20 22 60  29,80  …0007
SKM 1020 10 20 28 60  36,00  …0010

(W234)

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

cu rază
mm

Lungimea 
totală
mm

2537 Nr. 
comandă

€
RBF 0618  6 18 1,5 55  27,80  …0005
RBF 0820  8 20 1,2 60  39,30  …0010
RBF 1225 12 25 2,5 65  45,40  …0020

(W234)

Freze din carbură
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
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Utilizare:

•  Freze biax de turații ridicate. Vă rugăm să rețineți recomandările noastre referitoare la 
Turație / Viteza de prelucrare. În mod excepțional se poate lucra la o turație mai mică 
de 3000 rot/min (pentru debavurare circulară).

•  Folosiți numai mandrine fără joc; vibrarea frezei poate duce la uzura prematură.

•  Suprafața de contact a frezei cu piesa de prelucrat nu trebuie să fie mai mare de o 
treime din circumferință. O suprafață de contact mai mare de o treime conduce la o 
frezare neuniformă. Consecința: ruperea danturii.

•  Pentru materialele slab conducătoare de 
căldură cum ar fi oțelul inoxidabil, aliajul 
de titan, etc. vă recomandăm reducerea 
semnificativă a turației pentru a evita deteriorarea frezei. 
O turație prea ridicată este indicată prin albăstrirea frezei.

 •  Pentru materiale care necesită lubrifiere, utilizarea lubrifianților este recomandată 
pentru a se evita înfundarea dinților.

Frezele se pot reascuți. Reascutirea frezelor de dimensiuni mici nu este 
recomandata din motive economice.

Grupe de materiale Prelucrare Dantura Viteza de tăiere

Oțel,  
Fontă

netrat, oțel de până    
la 1200 N/mm2  
(< 38 HRC)

oțel structurale, oțel carbon, oțel de scule, 
oțel nealiat, oțel turnat

Prelucrare grosieră 3
450 – 600 m/min

C/3 PLUS

Prelucrare fină 3 500 – 600 m/min

tratat, oțel de peste 
1200 N/mm2  

(> 38 HRC)
oțel calit, oțel de scule, oțel turnat

Prelucrare grosieră
3

250 – 350 m/minC/3 PLUS
4

Prelucrare fină 5 350 – 450 m/min

Prelucrare grosieră STEEL 450 – 750 m/min

INOX oțel rezistent la 
coroziune

oțel inoxidabil austenitic și feritic
Prelucrare grosieră

3
250 – 350 m/minC/3 PLUS

4

INOX 450 – 600 m/min

Prelucrare fină 5 350 – 450 m/min

Neferoase

neferoase, 
neferoase moi

aliaje de aluminiu, alamă, cupru, zinc
Prelucrare grosieră Alu 600 –1100 m/min

Alu-Special 400 – 500 m/min

Prelucrare fină Alu 800 –1100 m/min

neferoase tari bronze, titan, aliaje de titan, duraluminiu

Prelucrare grosieră 3
250 – 350 m/min

4

Prelucrare fină 3 350 – 450 m/min

Prelucrare grosieră Alu 600 –1150 m/min
Alu-Special 400 – 500 m/min

Prelucrare fină Alu 900 –1100 m/min

neferoase rezistente 
la căldură

aliaje pe bază de nichel și cobalt
Prelucrare grosieră C/3 PLUS 300 – 450 m/min

4

Prelucrare fină 5 350 – 500 m/min

Fontă
fontă cenușie, 
fontă albă

fontă cu grafit lamelar, fontă nodulară
Prelucrare grosieră 3

450 – 600 m/min
C/3 PLUS

Prelucrare fină 3 500 – 600 m/min

Plastic,

alte 
materiale

fibră de plastic, termoplast, cauciuc dur
Prelucrare grosieră Alu 500 –1100 m/min

Alu-Special 500 – 900 m/min

Prelucrare fină Alu 500 –1100 m/min

Recomandări 
privind siguranța

Respectați vitezele 
recomandate!

Exemplu: 
Freză din carbură,  
Dantura 3 PLUS, ∅ 12 mm. 
Prelucrare grosieră  
a oțelurilor necălite.

Viteză de tăiere: 
450 - 600 m/min.

Gamă de turație: 
12000 - 16000 rot/min

Freză cu carbură HM 
Aluminiu, ∅ 12 mm, 
prelucrare brută a metalelor 
neferoase cu duritate 
ridicată.

Viteză de tăiere: 
600–1100 m/min

Gamă de turație: 
16000 - 30000 rot/min

Dantura C/3 PLUS 
(DIN MX)

Dantura 5  
(DIN F)

Dantura 3  
(DIN MY)

Dantura AluDantura 4  
(DIN MX)

Dantura  
Alu-Special

Viteza de tăiere  
m/min

250 300 350 400 450 500 600 900

Diametru 
∅ mm

Turația  
min-1

 2 40000 48000 56000 64000 72000 80000 95000 143000
 3 27000 32000 37000 42000 48000 53000 64000 95000
 4 20000 24000 28000 32000 36000 40000 48000 72000
 6 13000 16000 19000 21000 24000 27000 32000 48000
 8 10000 12000 14000 16000 18000 20000 24000 36000
10 8000 10000 11000 13000 14000 16000 19000 29000
12 7000 8000 9000 11000 12000 13000 16000 24000
16 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 18000
20 4000 5000 6000 6000 7000 8000 10000 14000

Viteza de tăiere - Alu / Alu-Special  
m/min

400 500 600 900 1100

Diametru 
∅ mm

Turația 
min-1

 3 42000 53000 64000 95000 117000
 6 21000 27000 32000 48000  59000
 8 16000 20000 24000 36000  44000
10 13000 16000 19000 29000  35000
12 11000 13000 16000 24000  30000
16  8000 10000 12000 18000  22000

Dantura INOX 
Cu vibrații reduse și 
zgomot mai puțin

Dantura STEEL 
Performanța de 
tăiere cu 50% mai 
ridicată față de cea 
standard.

Freză biax DIN 8032/8033

Freze din carbură
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/69

Utilizare: Pentru prelungirea cozilor frezelor și a periilor lamelare la utilizarea 
aparatelor manuale. Alternativa ideală pentru producția specială a sculelor cu 
coadă lungă.

Indicație: Respectați neapărat instrucțiunile de siguranță referitoare 
la aplicația respectivă. Prinderea unui al doilea prelungitor sau a 
sculelor cu cozi extra lungi nu este permisă.

Lungimea totală 
mm

∅ max. coadă
mm

Prindere sculă
mm

∅ suport coadă
mm

Turație max.
min-1

2500 Nr. 
comandă€

 95 12,0 6 8 20000  96,00  …9015
120 12,0 6 8 20000  96,00  …9020
144 12,0 6 8 20000  96,00  …9005
150 13,5 6 8 10000  35,00  …9010

(W001)

Ax prelungitor  

2500 9015 2500 9010 

Freză biax din carbură DIN 8032/8033 – ∅ coadă 6 mm  

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

Lungimea 
totală
mm

2500 2501 2502 2504 2506 2508 2507 2509 Nr. 
comandă

Dantură 
C

Dantură 
3 PLUS

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
5

Dantură 
Aluminiu 
special

Dantură 
STEEL

Dantură 
INOX

€ € € € € € € €
ZYA 0413  4 13 55 11,79  18,60  –   21,40   18,60  –  –  –  …0005
ZYA 0616  6 16 55 11,79  19,30   19,35   22,20   19,30  13,41  21,30 **   23,20  …0010
ZYA 0820  8 20 60 15,34  25,80   25,80   29,70   25,80  –   28,50 **   31,00  …0015
ZYA 1013 10 13 53 15,98  27,10  –   27,20   23,60  –  –  –  …0020
ZYA 1020 10 20 60 14,71  29,40   29,40   33,80   29,40  –   32,40 **   35,30  …0025
ZYA 1225 12 25 65 25,81  37,60   37,60   43,30   37,60   24,83 *   41,40 **   45,10  …0030
ZYA 1625 16 25 65 32,49  48,00   48,00   55,20  –  –  –  –  …0035

(W230) (W234) (W234) (W234) (W234) (W230) (W234) (W234)

Formă cilindrică ZYA, fără dantură frontală  

 * ∅ coadă 8 mm. 
** Frezele nu se pot reascuți.

      
    

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

Lungimea 
totală
mm

2510 2511 2512 2514 2516 2518 2539 2545 Nr. 
comandăDantură 

C
Dantură 
3 PLUS

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
5

Dantură 
Aluminiu

Dantură 
STEEL

Dantură 
INOX

€ € € € € € € €
ZYA-S 0413  4 13 55 12,81  21,10  –   24,30   21,10  –  –  –  …0005
ZYA-S 0616  6 16 55 12,81  21,10   21,10   24,30   21,10  13,41  31,30 **  –  …0010
ZYA-S 0820  8 20 60 16,93  28,50   28,50   32,70   28,50  –  –  –  …0015
ZYA-S 1013 10 13 53 17,55 –  –  –  –  –  –  –  …0020
ZYA-S 1020 10 20 60 18,18  32,40   32,40   37,20   32,40   19,33 *   35,60 **  –  …0025
ZYA-S 1025 10 25 65 –   36,90  –  –  –  –  –  –  …0027
ZYA-S 1225 12 25 65 28,37  41,40   41,40   47,60   41,40   24,82 *   45,50 **   49,70  …0030
ZYA-S 1625 16 25 65 35,69  52,80   52,80   60,80   52,80  –  –  –  …0035

(W230) (W234) (W234) (W234) (W234) (W230) (W234) (W234)

Formă cilindrică ZYA-S, cu dantură frontală  

 * ∅ coadă 8 mm. 
** Frezele nu se pot reascuți.

                

Freze din carbură
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/70

Formă

∅ 
cap
mm

Lungime 
cap
mm

Lungimea 
totală
mm

2520 2521 2522 2524 2526 2528 2527 2529 Nr. 
comandăDantură 

C
Dantură 
3 PLUS

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
5

Dantură 
Aluminiu

Dantură 
STEEL

Dantură 
INOX

€ € € € € € € €
WRC 0413  4 13 55 13,63  22,00  –   25,20  –  –  –  –  …0005
WRC 0616  6 16 55 13,63  21,50   21,50   24,70   21,50  15,63  23,60 **   25,80  …0010
WRC 0820  8 20 60 16,76  30,20   30,20   34,80   30,20  –   33,20 **   36,20  …0015
WRC 1020 10 20 60 18,37  34,10   34,10   39,20   34,10  –   37,50 **   40,90  …0020
WRC 1025 10 25 65 24,41  38,50   38,50   44,20  –  –  –  –  …0025
WRC 1225 12 25 65 28,92  46,30   46,30   53,20   46,30   21,07 *   51,00 **   55,50  …0030
WRC 1625 16 25 65 36,36  55,50   55,50   63,80  –  –  –  –  …0035

(W230) (W234) (W234) (W234) (W234) (W230) (W234) (W234)

Formă cilindrică WRC  

* ∅ coadă 8 mm. 
** Frezele nu se pot reascuți.

                

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

Lungimea 
totală
mm

2530 2531 2532 2534 2536 2538 2540 2541 Nr. 
comandă

Dantură 
C

Dantură 
3 PLUS

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
5

Dantură 
Aluminiu

Dantură 
Aluminiu 
special

Dantură 
INOX

€ € € € € € € €
KUD 0403  4  3,6 45 12,61  19,05  –  –   19,05  –  –  –  …0005
KUD 0605  6  5,4 45 12,61  18,10   18,10   18,73   18,10  –  –   21,70  …0010
KUD 0807  8  7,0 47 13,55  20,70   20,70   23,80   20,70  –  11,39  24,90  …0015
KUD 1009 10  9,0 49 15,10  23,70   23,60   27,20   23,60  –  –   28,40  …0020
KUD 1210 12 10,0 51 20,37  29,40   29,40   33,80   29,40   15,14 *  –   35,30  …0025
KUD 1614 16 14,3 54 25,23  39,30  –   45,20   39,30  –  –  –  …0030
KUD 2018 20 18,0 58 29,81  55,50   55,50  –  –  –  –  –  …0035

(W230) (W234) (W234) (W234) (W234) (W230) (W230) (W234)

Formă sferică KUD  

* ∅ coadă 8 mm.

  
      

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea 
totală
mm

2542 2543 2544 2546 2548 2553 2549 Nr. 
comandăDantură 

C
Dantură 
3 PLUS

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
5

Dantură 
STEEL

Dantură 
INOX

€ € € € € € €
SPG 0618  6 18 55 14,30  20,70   20,70   23,80   20,70  –  –  …0005
SPG 1020 10 20 60 19,23  34,10   34,10   39,20   34,10   37,50 **   40,90  …0010
SPG 1225 12 25 65 26,08  39,40   39,40   45,30   39,40  –   47,20  …0015
SPG 1230 12 30 70 29,40  43,70   43,60   50,00   43,70  –  –  …0020
SPG 1630 16 30 70 36,36  54,10   54,10   62,20  –  –  –  …0025

(W230) (W234) (W234) (W234) (W234) (W234) (W234)

Formă proiectil SPG  

** Frezele nu se pot reascuți.
Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/68.

              

Freze din carbură
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/71

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

cu rază
mm

Lungimea totală
mm

2550 2552 2554 2558 Nr. 
comandă

Dantură 
C

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
Aluminiu 
special

€ € € €
TRE 0610  6 10 2,8 50 15,34 –  –  15,63 …0005
TRE 0813  8 13 3,7 53 16,87 –   34,80  –  …0010
TRE 1016 10 16 4,0 56 18,37 –   39,70  –  …0015
TRE 1220 12 20 5,0 60 26,97  35,80   41,20   22,30 *  …0020
TRE 1625 16 25 6,5 65 37,40 –   60,30  –  …0025

(W230) (W234) (W234) (W230)

Formă strop TRE  

* ∅ coadă 8 mm.

    

  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

2560 2562 2564 2566 Nr. 
comandăDantură C Dantură 3 Dantură 4 Dantură 5

€ € € €
SKM 0618  6 18 18 55 14,61  20,70   23,80   20,70  …0005
SKM 1020 10 20 28 60 23,09  27,70   31,90   27,70  …0010
SKM 1225 12 25 26 65 28,92  38,50   44,10   38,50  …0015

(W230) (W234) (W234) (W234)

Formă con ascuțit SKM  

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

Unghi
Grad

cu 
rază
mm

Lungimea 
totală
mm

2568 2570 2572 2574 2576 2578 2555 2557 Nr. 
comandă

Dantură 
C

Dantură 
3

Dantură 
4

Dantură 
5

Dantură 
Aluminiu

Dantură 
Aluminiu 
special

Dantură 
STEEL

Dantură 
INOX

€ € € € € € € €
KEL 

0820
 8 20 16 1,25 60 –  –  –  –  –  –  –   36,20  …0003

KEL 
1020

10 20 14 2,9 60 22,97  34,10   39,30  –  –  23,07 –   41,00  …0005

KEL 
1225

12 25 14 3,3 65 25,50  47,70   54,80  –  –  –  –  –  …0010

KEL 
1230

12 30 14 2,6 70 28,05  52,00   59,80   52,00   22,58 *  –   57,20 **   62,40  …0015

KEL 
1630

16 30 14 4,8 70 50,64 –   64,70  –  –  –  –  –  …0020

(W230) (W234) (W234) (W234) (W230) (W230) (W234) (W234)

Formă con rotund KEL  

 * ∅ coadă 8 mm. 
** Frezele nu se pot reascuți.
Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/68.

                

Freze din carbură
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/72

Model: Cu separator din spumă pentru freze.

pentru ∅ coadă 
mm

2600 Nr. 
comandă€

6 11,48 …0000
(W230)

Cutie din plastic, goală  

Model: Dantură C, ∅ coadă 6 mm. 
Livrare în cutie de plastic cu separator din spumă.

Execuție Conținut set
2600 Nr. 

comandă€
10 locașuri 2 formă cilindrică ZYA 0820, ZYA 1020 

2  formă cilindrică sferică WRC 0820, 
WRC 1020

2 formă sferică KUD 0807, KUD 1009 
2 formă proiectil SPG 1020, SPG 1225 
1 formă con rotund KEL 1020 
1 formă con rotund RBF 0820

192,02 …0010

(W230)

Set de freze din carbură  

Formă
∅ cap
mm

Lungime 
cap
mm

cu rază
mm

Lungimea 
totală
mm

2580 2582 2584 2586 2588 2587 2589 Nr. 
comandăDantură 

C
Dantură 

3
Dantură 

4
Dantură 

5
Dantură 
Aluminiu

Dantură 
STEEL

Dantură 
INOX

€ € € € € € €
RBF 0618  6 18 1,5 55 14,30  21,30   24,60   21,30  19,84 –   25,60  …0005
RBF 0820  8 20 1,2 60 16,18  30,20   34,70  –  –   33,20 **   36,20  …0010
RBF 1020 10 20 2,5 60 17,99  35,00   40,20   35,00  –   38,50 **   41,90  …0015
RBF 1225 12 25 2,5 65 26,65  40,60   46,60   40,60   18,81 *   44,60 **   48,70  …0020
RBF 1630 16 30 3,6 70 36,74  55,80   64,20  –  –  –  –  …0025

(W230) (W234) (W234) (W234) (W230) (W234) (W234)

Formă con rotund RBF  

 * ∅ coadă 8 mm. 
** Frezele nu se pot reascuți.

              

fără dantură frontală 

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2590 2591 2592 Nr. 
comandăDantură 

C
Dantură 
3 PLUS

Dantură 
3

€ € €
B 0820  8 20 60 16,71  33,70   33,80  …0005
B 1230 12 30 70 38,51  44,40   44,40  …0010
B 1635 16 35 75 53,10 –  –  …0015

(W230) (W234) (W234)

Formă flacără B  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

2598 Nr. 
comandăDantură 3

€
WKN 1013 10 13 10 53  38,60  …0005
WKN 1213 12 13 20 53  42,30  …0010
WKN 1613 16 13 20 53  51,20  …0015

(W234)

Formă unghiulară WKN  

Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/68.
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Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/73

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
ZYA-S 0607 6  7 37 11,15 –   13,80  …0025
ZYA-S 0613 6 13 43 –   15,85  –  …0020

(W230) (W234) (W234)

Formă cilindrică ZYA-S, cu dantură frontală  

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
WRC 0210 2 10 40 7,32  13,30   11,55  …0030
WRC 0313 3 13 43 7,55  13,30   11,60  …0035
WRC 0613 6 13 43 11,15  16,10   14,00  …0040

(W230) (W234) (W234)

Formă cilindrică WRC  

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
KUD 0302 3 2 33 7,55  13,30   11,60  …0045
KUD 0403 4 3 34 –   16,05   13,95  …0050
KUD 0605 6 5 35 11,15  16,05   14,00  …0055

(W230) (W234) (W234)

Formă sferică KUD  

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

2602 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 5

€ €
WKN 0307 3 7  8 37 8,47  11,00  …0060
WKN 0607 6 7 10 37 11,15  12,90  …0065

(W230) (W234)

Formă unghiulară WKN  

Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/68.

fără dantură frontală
    

Freză biax mică, din carbură DIN 8032/8033 – ∅ coadă 3 mm  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
ZYA 0210 2 10 40 7,32  12,00   10,45  …0005
ZYA 0313 3 13 43 7,32  12,00   10,40  …0010
ZYA 0607 6  7 37 11,15 –   11,45  …0015
ZYA 0613 6 13 43 11,15 –   11,50  …0020

(W230) (W234) (W234)

Formă cilindrică ZYA, fără dantură frontală  

      

Freze mici din carbură

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/74

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

cu rază
mm

Lungimea totală
mm

2602 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 5

€ €
B 0307 3  7 0,8 37 7,55  11,60  …0080
B 0613 6 13 1,0 43 16,51  14,00  …0085

(W230) (W234)

Formă flacără B  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
SKM 0307 3  7 21 37 7,55 –   11,60  …0090
SKM 0311 3 11 14 41 7,55  13,30   11,55  …0095
SKM 0613 6 13 25 43 11,15 –   12,75  …0100

(W230) (W234) (W234)

Formă con ascuțit SKM  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

cu rază
mm

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
RBF 0307 3  7 0,75 37 7,55 –   11,60  …0105
RBF 0613 6 13 1,50 43 11,15  14,65   12,75  …0110

(W230) (W234) (W234)

Formă con rotund RBF  

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2602 2604 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 4 Dantură 5

€ € €
SPG 0307 3  7 37 7,55 12,52  11,55  …0115
SPG 0313 3 13 43 7,55  13,30   11,60  …0120
SPG 0613 6 13 43 11,15  14,70   12,75  …0125

(W230) (W234) (W234)

Formă proiectil SPG  

Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/68.

      

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

cu rază
mm

Lungimea totală
mm

2602 2606 Nr. 
comandăDantură C Dantură 5

€ €
TRE 0307 3  7 1,2 37 7,55  11,60  …0070
TRE 0610 6 10 2,8 40 11,15  12,75  …0075

(W230) (W234)

Formă strop TRE  

    

Freze mici din carbură
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/75

Model: Cu separator din spumă pentru freze.

pentru ∅ coadă 
mm

2601 Nr. 
comandă€

3 11,48 …0000
(W230)

Cutie din plastic, goală  

Model: Dantură C, ∅ coadă 3 mm. Livrare în cutie de plastic cu separator din 
spumă.

Execuție Conținut set
2601 Nr. 

comandă€
 8 locașuri 1 formă cilindrică ZYA 0313 

1 formă cilindrică sferică WRC 0313 
2 formă sferică KUD 0302, KUD 0605 
1 formă de flacără 3B 0307 
2  formă de con ascuțit SKM 0307, 

SKM 0613
1 formă de proiectil SPG 0313

94,36 …0008

15 locașuri 4  formă cilindrică ZYA 0210, ZYA 
0313, ZYA 0607, ZYA 0613

2  formă cilindrică sferică WRC 0210, 
WRC 0313

1 formă sferică KUD 0605 
1 formă unghiulară WKN 0307 
2 formă strop TRE 0307, TRE 0610 
1 formă de flacără 3B 0307 
1 formă con ascuțit SKM 0613 
2 formă con rotund RBF 0307, RBF 0613 
1 formă proiectil SPG 0307

157,96 …0015

(W230)

Set de freze mici din carbură  

2601 0008 

2601 0015 

Freze mici din carbură

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/76

Grupe de materiale Prelucrare Dantura Viteza de tăiere

Oțel,  
Fontă

netrat, oțel de până 
la 1200 N/mm2             
(< 38 HRC)

oțel structurale, oțel carbon, oțel de scule, 
oțel nealiat, oțel turnat

Prelucrare grosieră 3  60 – 80 m/min

Prelucrare fină 3  80–100 m/min

INOX
oțel rezistent la 
coroziune

oțel inoxidabil austenitic și feritic
Prelucrare grosieră 1  60 – 80 m/min

Prelucrare fină 1  80–100 m/min

Neferoase
neferoase, 
neferoase moi

aliaje de aluminiu, alamă, cupru, zinc
Prelucrare grosieră

1 200–300 m/min
Prelucrare fină

Fontă
fontă cenușie, 
fontă albă

fontă cu grafit lamelar, fontă nodulara, 
fontă temperată

Prelucrare grosieră 3  60 – 80 m/min

Prelucrare fină 3  80–100 m/min

Plastic, 
alte materiale fibră de plastic, termoplast, cauciuc dur, lemn

Prelucrare grosieră 1 200–300 m/min

Prelucrare fină 1 250–300 m/min

Utilizare:

1.   Frezele pentru debavurare HSS se caracterizează prin geometria specială 
a danturii și o calitate ridicată a producției, în special pentru debavurare, 
șanfrenare și pentru prelucrarea aluminiului. Pot fi utilizate și cu mașini cu 
turații reduse.

2.  Frezele HSS, prin comparație cu frezele din carbură pot 
fi utilizate la turații reduse.

3.  Nu sunt disponibile freze pentru turații ridicate.

4.  Rezistența oțelului rapid (HSS) asigură o stabilitate ridicată  
a muchiilor de tăiere.

Exemplu:  
Freză HSS, Dantura 1, Ø 12 mm. Prelucrare grosieră pentru neferoase.
Viteză de tăiere: 200–300 m/min. 
Turație: 5400 - 8000 min-1.

Dantura 1 - fără spărgător de așchii Dantura 3 - cu spărgător de așchii

Recomandări privind 
siguranța

Respectați vitezele 
recomandate!

Viteza de tăiere  
m/min

60 80 100 200 250 300

Diametru 
∅ mm

Turație 
min-1

 2,3 8400 11100 13900 27700 34600 41600

 3,2 6000 8000 10000 19900 24900 29900

 4 4800 6400 8000 16000 19900 23900

 5 3900 5100 6400 12800 16000 19100

 6 3200 4300 5400 10700 13300 16000

 7 2800 3700 4600 9100 11400 13700

 8 2400 3200 4000 8000 10000 12000

10 2000 2600 3200 6400 8000 9600

12 1600 2200 2700 5400 6700 8000

14 1400 1900 2300 4600 5700 6900

16 1200 1600 2000 4000 5000 6000

Freză biax HSS  

Freze HSS
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/77

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2610 2612 Nr. 
comandăDantură 1 Dantură 3

€ €
A 0413 ST  4 13 60 –  8,50 …0005
A 0616 ST  6 16 60 8,67 8,67 …0010
A 0820 ST  8 20 60 –  9,65 …0015
A 1013 ST 10 13 53 –  13,43 …0020
A 1020 ST 10 20 60 –  15,07 …0025
A 1225 ST 12 25 65 17,45 17,45 …0030
A 1625 ST 16 25 65 –  22,83 …0035

(W236) (W236)

Formă cilindrică A, cu dantură frontală  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2616 2618 Nr. 
comandăDantură 1 Dantură 3

€ €
C 0616  6 16 60 8,28 8,28 …0005
C 0820  8 20 60 –  9,43 …0010
C 1020 10 20 60 –  15,17 …0015
C 1225 12 25 65 –  17,36 …0020

(W236) (W236)

Formă cilindrică C  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2622 Nr. 
comandăDantură 3

€
K 0618  6 18 60 8,11 …0005
K 1020 10 20 60 15,65 …0010
K 1225 12 25 65 16,63 …0015
K 1630 16 30 70 24,25 …0020

(W236)

Formă proiectil K  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

cu rază
mm

Lungimea totală
mm

2624 Nr. 
comandăDantură 3

€
L 1020 10 20 14 2,9 60 14,73 …0000
L 1230 12 30 14 2,6 70 17,36 …0005
L 1630 16 30 14 4,8 70 22,27 …0010

(W236)

Formă con rotund L  

Freză HSS, ∅ coadă 6 mm  

Freze HSS

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/78

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Lungimea totală
mm

2628 2630 Nr. 
comandăDantură 1 Dantură 3

€ €
F 0403  4  3,6 55 –  8,32 …0005
F 0605  6  5,4 55 –  8,59 …0010
F 0807  8  7,0 55 13,43 13,43 …0015
F 1009 10  9,0 49 –  15,65 …0020
F 1210 12 10,8 51 –  18,73 …0025
F 1614 16 41,3 54 –  22,27 …0030

(W236) (W236)

Formă sferică F  

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

2634 2636 Nr. 
comandăDantură 1 Dantură 3

€ €
G 0618  6 18 14 60 –  8,08 …0005
G 1020 10 20 28 60 13,43 13,43 …0010
G 1225 12 25 27 65 –  17,36 …0015

(W236) (W236)

Formă con ascuțit G  

Tip
∅ maxim cap

mm
Lungime cap

mm
Lungimea totală

mm

2640 Nr. 
comandăDantură 3

€
HSS 64 12 30 70 18,88 …0005

(W236)

Formă lob HSS 64  

Tip
∅ maxim cap

mm
∅ minim cap

mm
Lungime cap

mm
Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

2641 Nr. 
comandăDantură 3

€
HSS 63 12 8 30 7 70 17,79 …0005

(W236)

Formă unghiulară HSS 63  

Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/76.

cu dantură frontală 

Formă
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

cu rază
mm

Lungimea totală
mm

2626 Nr. 
comandăDantură 3

€
O 1220 12 20 5,0 60 15,65 …0005
O 1625 16 25 6,5 65 22,27 …0010

(W236)

Formă strop O  

Freze HSS
8



Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

8/79

Execuție Conținut set
2652 Nr. 

comandă€
10 locașuri 2 formă cilindrică A 1013 ST, A 1625 ST 

1 formă sferică F 1614 
1 formă con ascuțit G 1020 
1 formă proiectil K 1630 
2 formă con rotund L 1020, L 1630 
1 formă strop O 1625 
1 formă con bont W 1220 
1 formă specială HSS 45

192,00 …0010

(W236)

Set de freze HSS  

2652 Model: Dantură 3, ∅ coadă 6 mm. 
Livrare în cutie de plastic cu fixarea sculelor.

2653 Model: Dantură 3, ∅ coadă 6 mm. 
Livrare în cutie din plastic cu separator din spumă.

2653

2652

Execuție Conținut set
2653 Nr. 

comandă€
18 locașuri 2 formă cilindrică A 0616 ST, A 1225 ST 

2 formă cilindrică C 0616, C 1225 
4 formă sferică F 0403, F 0807, F 1210, F 1614 
2 formă con ascuțit G 0618, G 1225 
3 formă con ascuțit K 0618, K 1225, K 1230 
2 formă strop O 0610, O 1220 
1 formă specială HSS 55 
1 formă specială HSS 63 
1 formă specială HSS 64

250,16 …0018

(W236)

Model: Cu dantură specială și filet interior M10.

Utilizare: Pentru debavurat aluminiu și metale neferoase. 
 
Indicație: Adecvată pentru bolț de prindere cu ∅ coadă de 6 mm sau 8 mm, vezi Nr. de comandă 2644.

Tip
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Spărgător 
de așchii

Lungimea totală
mm

2642 Nr. 
comandă€

HSS 119 20 53 nu 62 36,33 …0005
HSS 120 20 45 da 54 34,02 …0010

(W236)

Freză HSS pentru metale ușoare  

2642 0005 

2642 0010 

Utilizare: Pentru freze metale ușoare, cu filet interior. 
 
Indicație: Pentru freze HSS metale ușoare, Nr. de comandă 2642.

Tip
∅ coadă

mm
Lungimea totală

mm Filet
2644 Nr. 

comandă€
6/10 6 40 M10 5,08 …0006
8/10 8 40 M10 7,75 …0008

(W236)

Bolț de prindere  

Model: Cu dantură specială, ∅ coadă de 6 mm, lungime coadă 40 mm.

Tip
∅ cap
mm

Lungime cap
mm

Unghi
Grad

Lungimea totală
mm

UA 
 

2650 Nr. 
comandă€

305 3 4,5 – 60 5 8,76 …0010
306 3 4,5 34 60 5 8,76 …0013
311 6 5,6 – 60 5 8,16 …0019

(W236)

Freză pentru gravat HSS  

Pentru descrierea tehnică consultați Ç 8/76.

2650 0010 

2650 0013 

2650 0019 

Freze HSS
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/80

Utilizare: Pentru prelucrarea razelor, a alezajelor și a contururilor.

84
81

84
83

84
82

84
98

84
99

Oțel C C C C C
INOX V V V V V
Fontă    V V

metal neferos, 
dur V V V   

Cap abraziv din corindon, formă cilindrică, pentru prelucrarea oțelului  

Tip
∅ cap x înălțime

mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8481 8483 8482 8498 8499 Nr. 
comandăSTEEL 

fin 
3 mm

STEEL 
fin 

6 mm

STEEL 
grosier 
6 mm

STEEL EDGE 
fin 

6 mm

STEEL EDGE 
grosier 
6 mm

€ € € € €8481
8483/8482/ 
8498/8499

ZY 0205  2 x  5 201800 – 10 1,54 –  –  –  –  …0205
ZY 0306  3 x  6 206100 – 10 1,36 –  –  –  –  …0306
ZY 0408  4 x  8 175100 – 10 1,36 –  –  –  –  …0408
ZY 0510  5 x 10 130700 157800 10 1,36 –  1,36 1,36 –  …0510
ZY 0613  6 x 13  93600 131500 10 1,42 1,42 1,42 –  –  …0613
ZY 0810  8 x 10  87600 – 10 1,36 –  –  –  –  …0810
ZY 0816  8 x 16  61000 119300 10 1,37 1,37 1,37 –  –  …0816
ZY 1020 10 x 20 –  95400 10 –  1,56 1,56 –   1,56  …1020
ZY 1032 10 x 32 –  83200 10 –  1,89 1,89 –  –  …1032
ZY 1325 13 x 25 –  66000 10 –  1,78 1,78 –  –  …1325
ZY 1340 13 x 40 –  42400 10 –  –   2,36  –  –  …1340
ZY 1604 16 x  4 –  59600 10 –  –  1,41 –  –  …1604
ZY 1620 16 x 20 –  59600 10 –  –   1,68  –  –  …1620
ZY 1632 16 x 32 –  51200 10 –  1,89 1,89 –   1,89  …1632
ZY 1640 16 x 40 –  40500 10 –  –   2,33  –  –  …1640
ZY 2006 20 x  6 –  47700 10 –  –  1,65 –  –  …2006
ZY 2025 20 x 25 –  47700 10 –  1,82 1,82 –   1,82  …2025
ZY 2032 20 x 32 –  41100 10 –  –   2,07  –  –  …2032
ZY 2040 20 x 40 –  32400 10 –  –  2,40 –   2,40  …2040
ZY 2513 25 x 13 –  32900 10 –  –  –  –   1,82 …2513
ZY 2532 25 x 32 –  32900 10 –  –  2,33 2,33 –  …2532
ZY 3216 32 x 16 –  29800  5 –  –  2,11 –  –  …3216
ZY 3232 32 x 32 –  25700  5 –  –  2,57 –   2,59  …3232
ZY 4020 40 x 20 –  23800  5 –  –  2,45 –  –  …4020
ZY 5013 50 x 13 –  19000  5 –  –   2,52  –  –  …5013
ZY 5025 50 x 25 –  19000  5 –  –   3,15 *  –  –  …5025

(W855) (W855) (W855) (W855) (W855)
* ∅ coadă 8 mm.

8481 OȚEL, coadă de 3 mm 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate M), 
granulație fină, legătură ceramică 5 V. Adecvat în special pentru 
prelucrarea suprafețelor. Viteză periferică recom. 30 – 50 m/s.

STEEL (granulație ADW) 

8483 STEEL, coadă de 6 mm 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate M), 
granulație fină, legătură ceramică 5 V. Adecvat în special pentru 
prelucrarea suprafețelor. Viteză periferică recom. 30 – 50 m/s.

STEEL EDGE (granulație AR) 

8482 STEEL, coadă de 6 mm 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate M), 
granulație grosieră, legătură ceramică 5 V. Adecvat în special 
pentru prelucrarea suprafețelor. Viteză periferică recom. 30 – 50 
m/s.

8498 STEEL EDGE, coadă de 6 mm 
Corindon nobil roz (AR, duritate O), granulație fină, legătură 
ceramică 5 V. Adecvat în special pentru prelucrarea muchiilor. 
Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

8499 STEEL EDGE, coadă de 6 mm 
Corindon nobil roz (AR, duritate O), granulație grosieră, legătură 
ceramică 5 V. Adecvat în special pentru prelucrarea muchiilor. 
Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

Capete abrazive
8



8/81Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

Utilizare: Pentru prelucrarea deschiderilor și a găurilor mici.

84
84

84
62

85
17

Oțel C C C
INOX V V V
Fontă  V V

metal neferos, 
dur V   

Tip
∅ cap x înălțime

mm

Turație max.
min-1 UA 

 

8484 8462 8517 Nr. 
comandăSTEEL 

grosier 
6 mm

STEEL EDGE 
fin 

3 mm

STEEL EDGE 
grosier 
6 mm

€ € €8484/8462 8517
SP 0306  3 x  6 252000 – 10 –  1,56 –  …0306
SP 0510  5 x 10 149500 190900 10 –  1,65 1,65 …0510
SP 0816  8 x 16 119300 – 10 1,66 –  –  …0816
SP 1320 13 x 20  73400 – 10 2,01 –  –  …1320
SP 2032 20 x 32  47700 – 10 2,76 –  –  …2032

(W855) (W855) (W855)

Cap abraziv, din corindon, formă proiectil  

8484 STEEL, coadă de 6 mm 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate 
M), granulație grosieră, legătură ceramică 5 V. Adecvat în 
special pentru prelucrarea suprafețelor. Viteză periferică 
recom. 30 – 50 m/s.

8462 STEEL EDGE, coadă de 3 mm 
Corindon nobil roz (AR, duritate O), granulație fină, legătură 
ceramică 5 V. Adecvat în special pentru prelucrarea muchilor. 
Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

8517 STEEL EDGE, coadă de 6 mm 
Corindon nobil roz (AR, duritate O), granulație grosieră, 
legătură ceramică 5 V. Adecvat în special pentru prelucrarea 
muchiilor. Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

STEEL EDGE (granulație AR)

Utilizare: Pentru prelucrarea razelor, a alezajelor și a contururilor.

84
88

84
91

84
80

Oțel V V V
INOX C C C
Fontă V V V
Aluminiu V V  
metal neferos, dur C C  
metal neferos, moale V V  

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V V  

Tip
∅ cap x înălțime

mm

Turație max.
min-1 UA 

 

8488 8491 8480 Nr. 
comandăINOX 

grosier 
6 mm

INOX 
grosier 
8 mm

INOX EDGE 
grosier 
6 mm

€ € €8488/8480 8491
ZY 1020 10 x 20 95400 – 10 1,83 –  1,83 …1020
ZY 1032 10 x 32 62800 – 10 2,09 –  2,09 …1032
ZY 1325 13 x 25 66000 – 10 –  –  1,95 …1325
ZY 1632 16 x 32 51200 – 10 2,09 –  2,09 …1632
ZY 2025 20 x 25 47700 – 10 2,06 –  2,04 …2025
ZY 2040 20 x 40 32400 – 10 2,60 –  2,60 …2040
ZY 2525 25 x 25 38100 – 10 2,40 –  –  …2525
ZY 2532 25 x 32 32900 – 10 –  –   2,52  …2532
ZY 3216 32 x 16 29800 –  5 2,30 –  2,30 …3216
ZY 3232 32 x 32 25700 –  5 –  –   2,79  …3232
ZY 3240 32 x 40 20300 29800  5 3,17 3,17 3,17 …3240
ZY 4010 40 x 10 23800 –  5 2,26 –  2,26 …4010
ZY 4020 40 x 20 23800 –  5 2,64 –  2,64 …4020
ZY 5013 50 x 13 19000 –  5 2,71 –  2,71 …5013
ZY 5025 50 x 25 19000 –  5 3,54 –  3,54 …5025

(W855) (W855) (W855)

STEEL (granulație ADW)

Cap abraziv din corindon, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil  

INOX (granulație ADW) 

INOX EDGE (granulație AN) 

8488 INOX, coadă de 6 mm 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate L), 
granulație grosieră, legătură din rășină artificială de culoare 
maro. Adecvat în special pentru prelucrarea suprafețelor. 
Viteză periferică recom. 30 – 50 m/s.

8491 INOX, coadă de 8 mm 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate L), 
granulație grosieră, legătură din rășină artificială de culoare 
maro. Adecvat în special pentru prelucrarea suprafețelor. 
Viteză periferică recom. 30 – 50 m/s.

8480 INOX EDGE, coadă de 6 mm 
Corindon normal (AN, duritate N), granulație grosieră, 
legătură din rășină artificială de culoare maro. Adecvat în 
special pentru prelucrarea muchiilor. Viteză periferică recom. 
30 – 50 m/s.

Capete abrazive

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/82

Model: Granulație grosieră, legătură ceramică 5 V.

Utilizare: Pentru prelucrarea contururilor și debavurarea posterioară

84
85

85
14

Oțel C C
INOX V V
Fontă  V
metal neferos, 
dur V  

Tip
∅ cap
mm

Turație max.
min-1

UA 
 

8485 8514 Nr. 
comandăSTEEL STEEL EDGE

€ €
KU 08  8 116200 10 –  1,66 …0808
KU 16 16  59600 10 2,09 –  …1616
KU 20 20  47700 10 2,36 –  …2020

(W855) (W855)

Cap abraziv din corindon, formă sferică, coadă de 6 mm  

8485 STEEL 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate M). 
Adecvat în special pentru prelucrarea suprafețelor. Viteză 
periferică recom. 30 – 50 m/s.

8514 STEEL EDGE 
Corindon nobil, roz (AR, duritate O). Adecvat în special pentru 
prelucrarea muchiilor. Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

Model: Granulație grosieră, legătură ceramică 5 V.

Utilizare: Pentru o postură mai plăcută în timpul lucrului la prelucrarea 
suprafețelor și șlefuirea concavităților. 84

87
85

20

Oțel C C
INOX V V
Fontă  V
metal neferos, 
dur V  

Tip
∅ cap x înălțime

mm
Turație max.

min-1

UA 
 

8487 8520 Nr. 
comandăSTEEL STEEL EDGE

€ €
KE 1025 10 x 25 95400 10 2,09 2,09 …1025
KE 1645 16 x 45 52000 10 3,17 3,17 …1645
KE 2032 20 x 32 47700 10 2,52 –  …2032
KE 2040 20 x 40 47700 10  2,84  –  …2040
KE 2545 25 x 45 34000 10  3,17  3,17 …2545

(W855) (W855)

Cap abraziv din corindon, formă conică, coadă de 6 mm  

8487 STEEL 
Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate M). 
Adecvat în special pentru prelucrarea suprafețelor. Viteză 
periferică recom. 30 – 50 m/s.

8520 

 
m

STEEL EDGE 
Corindon nobil, roz (AR, duritate O). Adecvat în special pentru 
prelucrarea muchiilor. Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

STEEL EDGE 
Model: Corindon nobil roz (AR, duritate O), legătură ceramică 5 V. Adecvat în 
special pentru prelucrarea muchiilor. Viteză periferică recom. 25 – 40 m/s.

Oțel C
INOX V
Fontă V

Conținut set
8474 Nr. 

comandă€
11  formă cilindrică ZY 0510 (câte 2 bucăți), ZY 

0810 (câte 2 bucăți), ZY 1604 (câte 2 bucăți), 
ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303

 1 formă rotundă cilindrică WR 0510 
 1 formă sferică KU 05 
 2 formă proiectil SPG 0306, SP 0816

24,61 …0001

(W855)

Set de capete abrazive din corindon nobil  

8474 Granulație fină, coadă de 3 mm.

8477 Granulație grosieră, coadă de 6 mm.

8477

8474

Conținut set
8477 Nr. 

comandă€
 5  formă cilindrică ZY 1013, ZY 1320, 

ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025
 1 formă rotundă cilindrică WR 2025 
 1 formă sferică KU 16 
 1 formă proiectil SP 1320 
 2 formă conică KE 2020, KE 2032

21,62 …0001

(W855)

STEEL (granulație ADW)

STEEL (granulație ADW)

STEEL EDGE (granulație AR)

STEEL EDGE (granulație AR)

Capete abrazive
8



8/83Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

Utilizare: Pentru obținerea unui aspect lucios, fin al șlefuirii. 
Pentru prelucrarea suprafețelor.

Indicație: Capetele abrazive fine pentru șlefuit pot fi profilate în funcție de scopul 
de utilizare cu un diamant de îndreptare sau o piatră ceramică de nivelare la 
turație redusă.

84
64

84
40

Oțel C C
INOX V V
Aluminiu V C
metal neferos, moale  C
Metal neferos V  

Metal, rezistent la 
căldură înaltă V  

Tip
∅ cap x înălțime

mm granulație
∅ coadă

mm

Turație max.
min-1 UA 

 

8464 8440 Nr. 
comandă

€ €8464 8440
PF ZY 0408 4 x  8 120 3 71600 – 10 2,95 –  …0408
PF ZY 0610 6 x 10 120 3 47700 95400 10 2,95 2,95 …0610
PF ZY 0812 8 x 12 120 3 35800 71600 10 3,08 3,08 …0812
PF ZY 1010 10 x 10 120 3 28600 – 10 3,08 –  …1010
PF ZY 1015 10 x 15 120 3 – 57200 10 –  3,08 …1015
PF ZY 1220 12 x 20 120 3 23800 47700 10 3,08 3,08 …1220
PF ZY 1530 15 x 30 120 6 19000 38100 10 3,77 3,77 …1530
PF ZY 2030 20 x 30 120 6 14300 28600 10 4,23 4,23 …2030

(W847) (W847)

Cap abraziv fin pentru șlefuit POLIFLEX, formă cilindrică  

8464 PF ZY GR 
Corindon nobil roz (AR), legătură moale pe bază de elastomeri. 
Viteză periferică recom. 10 – 12 m/s.

8440 PF ZY LR 
Corindon nobil alb (AW), legătură rezistentă, dură. Viteză 
periferică recom. 15 – 20 m/s.

84408464

STEEL 
Model: Amestec de corindon nobil roșu închis-alb (ADW, duritate M), 
granulație grosieră, legătură ceramică 5 V.

Utilizare: Adecvat în special pentru prelucrarea suprafețelor.  
Viteză periferică recom. 30 – 50 m/s.

Oțel C
INOX V
metal neferos, dur V

Conținut set
8477 Nr. 

comandă€
70  formă cilindrică per 10 ZY 1620; ZY 2025; 

ZY 2506; ZY 2532; ZY 3216; ZY 3232; ZY 4020
10 formă proiectil SP 2032 
20 formă conică per 10 KE 2032, KE 2570

229,90 …0010

(W855)

Set de capete abrazive din corindon nobil m

TOUGH 
Model: Amestec din corindon nobil alb și granule ceramice cu 
auto-ascuțire (AWCO, duritate J), legătură ceramică albastru-alb.

Utilizare: Pentru prelucrarea razelor, a găurilor și a contururilor pe 
materiale care pot fi prelucrate prin așchiere cu dificultate, pentru 
prelucrarea suprafețelor și a muchiilor. Viteză periferică recom. 
35 – 50 m/s.

Oțel C
metal neferos, dur C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

Tip
∅ cap x înălțime

mm
Turație max.

min-1

UA 
 

8478 Nr. 
comandă€

ZY 0105 1   x  5 104200 10 2,69 …0105
ZY 1,508 1,5 x  8 104700 10 2,69 …0208
ZY 0205 2   x  5 201800 10 1,70 …0205
ZY 0306 3   x  6 206100 10 1,49 …0306
ZY 0408 4   x  8 175100 10 1,49 …0408
ZY 0510 5   x 10 130700 10 1,49 …0510
ZY 0613 6   x 13  93600 10 1,61 …0613
ZY 0613 6   x 13  93600 10 1,61 …0614
ZY 0816 8   x 16  61000 10 1,53 …0816

(W855)

Cap abraziv din corindon nobil/granule ceramice, formă cilindrică, coadă de 3 mm  

Capete abrazive

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/84

Model: Galvanizat, extrem de adecvat pentru îndepărtarea rapidă. Granulație 
universală D 126 conform normei FEPA.

Utilizare: Pentru șlefuirea sculelor și în producția materialelor dure. Viteză 
periferică recom. șlefuire uscată 8–18 m/s, șlefuire umedă 15–25 m/s.

Indicație: Pentru evitarea defecțiunilor marginale termice la piese și pentru 
prelungirea duratei de viață a sculelor recomandăm utilizarea de lubrifianți de 
răcire.

Cap abraziv diamantat  

84
86

84
67

Oțel V  
Fontă C  
Carbură C C
Metal neferos  V
Metal, rezistent la 
căldură înaltă  V

Ferită V V
Material plastic/GFK C  
Ceramică C C
Sticlă  C

∅ x înălțime 
mm

Lungimea totală
mm

∅ coadă
mm

8486 8467 Nr. 
comandă

€ €8486 8467 8486 8467
1   x  4 45 40 3 3 6,64 9,29 …0010
1,4 x  4 – 40 – 3 –  8,61 …0014
2   x  5 45 – 3 – 6,64 –  …0020
2   x  4 – 40 – 3 –  9,84 …0019
3   x  5 45 – 3 – 6,64 –  …0030
3   x  4 – 40 – 3 –  10,68 …0029
4   x  5 45 50 3 3 8,23 10,86 …0040
5   x  5 – 50 – 3 –  12,98 …0049
5   x  6 45 – 3 – 9,44 –  …0050
6   x  6 45 60 3 6 9,82 14,73 …0060
8   x  8 – 60 – 6 –  19,09 …0069
8   x 10 70 – 6 – 13,33 –  …0080

10   x  8 – 60 – 6 –  21,86 …0090
10   x 10 70 – 6 – 15,10 –  …0100
12   x 10 70 – 6 – 17,48 –  …0120
12   x  8 – 60 – 6 –  25,84 …0110

(W857) (W858)

Formă cilindrică  

 

8467  

8486  

84
89

84
90

Oțel V  
Fontă C C
Carbură C C
Metal neferos  V

Metal, rezistent la 
căldură înaltă  V

Ferită V V
Material plastic/GFK C  
Ceramică C C
Sticlă  C

∅ 
mm

Lungimea totală
mm

∅ coadă
mm

8489 8490 Nr. 
comandă

€ €8489 8490 8489 8490
 1 – 45 – 3 –  10,54 …0010
 2 45 45 3 3 7,67 13,10 …0020
 3 45 45 3 3 7,97 12,73 …0030
 4 45 45 3 3 7,97 14,23 …0040
 5 45 45 3 3 7,97 18,32 …0050
 6 70 45 6 3 13,33 22,08 …0060
 8 70 60 6 6 15,34 27,19 …0080
10 70 60 6 6 18,70 35,13 …0100
12 70 60 6 6 23,33 44,19 …0120

(W857) (W858)

Formă sferică  

 

8490  

8489  

Utilizare: Pentru prelucrarea razelor, a alezajelor și a contururilor. Începând de la ∅ 8 mm cu degajare la 
suprafața frontală.

Utilizare: Pentru prelucrarea contururilor și debavurarea posterioară, precum și pentru gravare.

Capete abrazive diamantate
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8/85Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

Model: Corindon nobil, în legătură ceramică.

Utilizare: Pentru prelucrarea și rectificarea de diverse scule, 
dispozitive de măsurare, șabloane și obiecte asemănătoare.

Oțel C
Fontă C

Dimensiuni 
mm granulație

8546 8549 8552 8555 8567 8558 Nr. 
comandă€ € € € € €

10 x 100 120 (grosier) 3,41 4,30 –  –  –  3,07 …0035
13 x 150 120 (grosier) –  5,48 –  –  –  –  …0050
16 x 150 120 (grosier) 5,02 5,78 –  –  –  –  …0065
 6 x 100 220 (mediu) –  3,89 –  –  –  2,76 …0010
 8 x 100 220 (mediu) 3,41 4,30 4,84 –  –  –  …0025
10 x 100 220 (mediu) 3,41 4,30 4,84 4,40 –  3,07 …0040
13 x 150 220 (mediu) 4,60 5,48 –  5,61 –  –  …0055
16 x 150 220 (mediu) 5,02 5,78 –  –  –  4,45 …0070

25 x 3/1 x 100 220 (mediu) –  –  –  –  4,30 –  …0100
 6 x 100 360 (fin) 3,07 3,89 –  –  –  –  …0015
 8 x 100 360 (fin) –  4,30 4,84 –  –  –  …0030
10 x 100 360 (fin) 3,41 4,30 4,84 4,40 –  3,07 …0045
13 x 150 360 (fin) 4,60 5,48 –  –  –  –  …0060
16 x 150 360 (fin) 5,02 5,78 –  –  –  4,45 …0075

25 x 3/1 x 100 360 (fin) –  –  –  –  4,30 –  …0105
(W865) (W865) (W865) (W865) (W865) (W865)

Piatră de ascuțit, corindon nobil  

8546 

8549 

 

Model: Carbură de siliciu, în legătură ceramică.

Utilizare: Pentru prelucrat scule din carbură și pentru prelucrat 
aluminiu, bronz, sticlă, piatră, fontă cenușie și materiale similare. 
Utilizare uscat, cu apă sau ulei.

Oțel V
Fontă C
Carbură C
Aluminiu C
Piatră C

Dimensiuni 
mm granulație

8573 8576 8579 8582 8588 8585 Nr. 
comandă€ € € € € €

10 x 100 120 (grosier) –  4,62 –  –  –  –  …0035
13 x 150 120 (grosier) –  5,82 –  –  –  –  …0050
16 x 150 120 (grosier) –  6,14 –  –  –  –  …0065
 6 x 100 220 (mediu) –  4,11 –  –  –  2,91 …0010
 8 x 100 220 (mediu) 3,60 4,55 5,10 –  –  –  …0025
10 x 100 220 (mediu) 3,60 4,62 5,24 4,66 –  3,24 …0040
13 x 150 220 (mediu) 4,88 5,82 –  –  –  –  …0055
16 x 150 220 (mediu) 5,27 6,14 –  –  –  4,67 …0070
 6 x 100 360 (fin) –  4,11 –  –  –  2,91 …0015
 8 x 100 360 (fin) –  4,55 –  –  –  –  …0030
10 x 100 360 (fin) 3,60 4,62 5,24 –  –  3,24 …0045
13 x 150 360 (fin) 4,88 5,82 –  5,96 –  –  …0060
16 x 150 360 (fin) 5,27 6,14 –  –  –  4,67 …0075

25 x 3/1 x 100 360 (fin) –  –  –  –  4,47 –  …0105
(W865) (W865) (W865) (W865) (W865) (W865)

Piatră de ascuțit, carbură de siliciu  

8576 

8585 

Pietre de ascuțit

8



Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/86

Model: Piatră naturală originală Arkansas, cu structură 
extrem de uniformă, finețe ridicată și efect de tăiere moale și 
precisă, cu uzură minimă.

Utilizare: Pentru prelucrat tăișuri foarte fine și sensibile. 
Rezultate optime la utilizarea uleiului cu vâscozitate redusă 
sau petrol. Oțel V

Fontă C
Carbură C
Aluminiu C
Piatră C

Dimensiuni 
mm

8574 8577 8580 8583 8589 8586 Nr. 
comandă€ € € € € €

 6 x 100 5,36 6,84 9,02 –  –  5,97 …0005
10 x 100 9,31 10,06 14,86 11,48 –  7,65 …0010
13 x 100 11,63 11,75 18,25 –  –  8,61 …0015
13 x 150 15,60 –  –  –  –  –  …0020
16 x 150 24,54 22,44 –  –  –  –  …0025

25 x 3/1 x 100 –  –  –  –  13,62 –  …0070
(W865) (W865) (W865) (W865) (W865) (W865)

Piatră de ascuțit, Arkansas dur  

8574 

8577 

Model: Sculă de șlefuit fin din oxid ceramic, alcătuită din microcristale 
(oxid de aluminiu) de finețe mare și duritate extremă. Pentru o tăiere moale 
și precisă, cu rezistență mare a muchiilor și profilelor cu uzură minimă.

Utilizare: Pentru lucrări de precizie pentru obținerea unei calități excelente 
a suprafețelor și o formă precisă. Pentru lucrări de șlefuire, debavurare, 
șlefuire fină și formare. Rezultate optime la utilizarea uleiului cu vâscozitate 
redusă sau petrol.

Oțel C
INOX C
Fontă C
Carbură C
Aluminiu C
Piatră V

Dimensiuni 
mm

8595 8598 8601 Nr. 
comandă€ € €

 6 x 100 38,87 32,14 –  …0005
10 x 100 51,78 55,60 –  …0010

3 x 6 x 100 –  –  25,86 …0005
(W861) (W861) (W861)

Piatră de ascuțit, Degussit  

8595 

8598 

Model: Alcătuit din pietre de ascuțit frecvent utilizate (10 x 100 mm) 
cu șlefuire grosieră până la fină. Livrare în cutie de lemn.

Conținut set
8592 Nr. 

comandă€
3 pietre din corindon nobil, triunghiulare, grosiere, mediii și fine 
1 piatră din corindon nobil, rotundă, medie 
1 piatră Arkansas dur, triunghiulară

26,07 …0005

(W865)

Set de pietre de ascuțit  

Pietre de ascuțit
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8/87Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

Model: Utilizabilă pe 2 părți.

Utilizare: Pentru prelucrat cuțite de tâmplărie și scule generale de tăiere.

Oțel C
INOX V
Carbură C

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime 

mm Grad de finețe

8570 Nr. 
comandă

€
100 x 50 x 20 grosier/extra fin 5,13 …0005
115 x 60 x 20 grosier/extra fin 6,88 …0010
125 x 50 x 20 grosier/extra fin 6,67 …0015
130 x 70 x 20 grosier/extra fin 6,74 …0020
150 x 50 x 20 grosier/extra fin 7,84 …0025
200 x 50 x 20 grosier/extra fin 11,09 …0030

(W865)

Piatră de ascuțit, Super Arkansas  

Model: Utilizabilă pe 2 părți.

Utilizare: Pentru prelucrarea universală la șlefuire umedă și uscată.

Indicație: După șlefuirea umedă cu ulei sau petrol nu mai poate fi folosită pentru 
șlefuire uscată.

Oțel C
INOX V
Carbură CDimensiuni lungime 

x lățime x înălțime 
mm Grad de finețe granulație

8571 Nr. 
comandă

€
125 x 50 x 25 grosier/extra fin 150/400 6,61 …0015
150 x 50 x 25 grosier/extra fin 150/400 8,28 …0025
200 x 50 x 25 grosier/extra fin 150/400 9,62 …0030

(W865)

Piatră de ascuțit, siliciu carbid  

Model: Piatră naturală Arkansas, cu structură extrem de uniformă, finețe ridicată 
și efect de tăiere moale și precisă, cu uzură minimă Livrare în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru cea mai fină prelucrare a sculelor.

Oțel C
INOX V
Carbură C

Dimensiuni lungime x lățime 
mm

8591 Nr. 
comandă€

100 x 40 17,02 …0005
175 x 50 47,37 …0010

(W865)

Piatră de ascuțit naturală dură, Arkansas  

Model: Utilizabilă pe 2 părți. Livrare în cutie de lemn.

Utilizare: Pentru prelucrat cuțite și scule generale de tăiere. 

Indicație: Înainte de utilizare, piatra trebuie lăsată în apă între 3 și 10 minute, 
până când nu mai apar bule.

Oțel C
INOX V
Carbură C

Dimensiuni lungime 
x lățime x înălțime 

mm Grad de finețe granulație

8581 Nr. 
comandă

€
200 x 60 x 30 grosier/mediu 400/1000 25,57 …0035
200 x 60 x 30 mediu/fin 1000/3000 29,38 …0040

(W865)

Piatră de ascuțit de tip japonez  

8581 0035 

8581 0040 

Model: Piatră de ascuțit diamantată 3M™ pe suport din aluminiu. 
Granule diamantate în legătură nichelată (tip N). Rezistentă la apă și emulsii.

Utilizare: Pentru ascuțirea și rectificarea dălților și a tăișurilor sculelor. Pentru 
ruperea muchiilor de tăiere la sticlă, piatră și toate materialele dure.

Dimensiuni lungi-
me x lățime 

mm granulație
UA 

 

8594 Nr. 
comandă

€
100 x 25 N 20 5 24,18 …0005
100 x 25 N 40 5 39,28 …0010
150 x 50 N 20 5 64,90 …0015
150 x 50 N 40 5 54,02 …0020

(W812)

Piatră de ascuțit diamantată  

Pietre de ascuțit
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/88

Model: Din oțel inoxidabil, cu bacuri de prindere antialunecare din cauciuc. Prin 
intermediul bacului suport mijlociu pot fi prinse și pietre mai subțiri, fără a le 
rupe.

Utilizare: Pentru prinderea pietrelor de șlefuit cu lungimi de 135 – 220 mm.

Dimensiuni lungime x lățime x înălțime 
mm

8568 Nr. 
comandă€

290 x 65 x 30 15,89 …0005
(W865)

Suport pentru piatră de ascuțit  

Model: Disc din pâslă, cu carbură de siliciu lipită cu rășină artificială. Durabilitate 
înaltă și capacitate mare de îndepărtare a materialului.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C
Superaliaje C

∅ x lățime x gaură 
mm granulație

Turație max.
min-1

UA 
 

8614 8616 Nr. 
comandă

7/fin 9/fin
€ €

152 x 25,4 x 25,4 180–240 6000 2 53,07 53,07 …0010
203 x 25,4 x 76,2 180–240 4500 2 63,92 63,92 …0020
203 x 51   x 76,2 180–240 4500 2 110,25 110,25 …0030

(W841) (W841)

Disc de finisat și debavurat m

8614 Disc de finisat 
Construcție deschisă pentru suprafețe uniforme, fără urme. 
Pentru obținerea unor finisaje speciale și îndepărtarea straturilor 
de lac, rugină și oxid, precum și pentru lucrări ușoare de 
debavurare.

8616 Disc de debavurat 
Construcție fixă pentru rezistență maximă a muchiilor, 
capacitate de tăiere și durabilitate mare. 
Pentru debavurarea și îndepărtarea zgârieturilor, straturilor 
subțiri de lac, rugină și oxid, precum și pentru estomparea 
cordoanelor de sudură.

Model: Disc din pâslă, cu carbură de siliciu prinsă cu rășină artificială.

INOX C
Aluminiu C

Duritate Grad de finețe granulație
∅ x lățime x gaură

mm
Turație max.

min-1

8016 8019 Nr. 
comandă€ €

 6 fin 180–220 152 x 25,4 x 25,4 6000 86,53 –  …0005
 9 fin 180–220 152 x 25,4 x 25,4 6000 79,69 –  …0010
11 fin 180–220 152 x 25,4 x 25,4 6000 –  118,29 …0010

(W812) (W812)

Disc de finisat și debavurat  

8016 0005 Scotch-Brite™ FS-WL 
Construcție deschisă pentru suprafețe uniforme, fără urme. 
Pentru obținerea unor finisaje speciale și îndepărtarea 
striațiilor de pe profilele de inox, precum și pentru aproape 
toate lucrările de finisare.

8016 0010 Scotch-Brite™ DB-WL 
Construcție fixă pentru rezistență maximă a muchiilor, 
capacitate de tăiere și durabilitate mare. 
Utilizare universală pentru lucrări de debavurare. Prelucrare 
facilă chiar și a pieselor cu contururi.

8019 Scotch-Brite™ XP-WL 
Construcție foarte fixă pentru rezistență maximă a muchiilor, 
capacitate de tăiere și durabilitate foarte mare. 
Utilizare universală pentru lucrări de debavurare. Prelucrare 
facilă chiar și a pieselor cu contururi. 8019

8016 0010

8016 0005

8614

8616

Utilizare: Pentru prinderea discurilor de finisat și debavurat cu un diametru 
corespunzător al găurii.

pentru ∅ gaură 
mm

8614 Nr. 
comandă€

76,2 36,60 …1000
(W841)

Pereche de capace de prindere m

Discuri de finisat și debavurat
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8/89Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

 

Model: Din lamele de pâslă cu o grosime de 2 mm. Datorită lamelelor, capul se 
adaptează perfect la conturul de prelucrat și scade și solicitarea termică. ∅ coadă 
de 6 mm.

Utilizare: Pentru lustruirea anterioară și de finisare pe piese mici și medii. Ideal 
pentru locuri greu accesibile. 
Viteză periferică recom. aprox. 10 m/s.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Piatră C
Sticlă C

Duritate pâslă
UA 

 

8822 8824 8826 8828 8832 Nr. 
comandă20 x 10 mm 30 x 20 mm 40 x 20 mm 50 x 30 mm 60 x 40 mm

€ € € € €
25/moale 10 4,49 5,13 5,73 7,29 10,09 …0225
40/mediu 10 4,49 5,13 5,73 7,29 10,09 …0240

(W841) (W841) (W841) (W841) (W841)

Cap lamelar din pâslă, cu coadă  

Model: Din lamele de pâslă cu o grosime de 2 mm. Datorită lamelelor, capul 
se adaptează perfect la conturul de prelucrat și scade și solicitarea termică. 
Lamelele de pâslă cu fante multiple permit și mai multă flexibilitate la forme și 
contururi neregulate. ∅ coadă de 6 mm.

Utilizare: Pentru lustruirea anterioară și de finisare pe piese mici și medii. Ideal 
pentru locuri greu accesibile. 
Viteză periferică recom. aprox. 10 m/s.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Piatră C
Sticlă C

Duritate pâslă
UA 

 

8842 8846 Nr. 
comandă40 x 20 mm 50 x 20 mm

€ €
25/moale 10 6,31 6,93 …0225

(W841) (W841)

Perie de lustruit din pâslă, cu coadă  

Model: Menținerea exactă a formelor geometrice ca urmare a durității pâslei. 
Profilat și astfel utilizabil și pentru scule cu geometrii complicate. ∅ coadă de 6 
mm.

Utilizare: Pentru prelucrarea pieselor șlefuite anterior. 
Viteză periferică recom. 5 – 10 m/s. Oțel C

INOX C
Carbură C
Aluminiu C
Metal neferos C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

Tip ZYA 1015 ZYA 2025 SPK 1520 WRC 2025 TRE 1014 KEL 2025 KEL 2530 KEL 3035
∅ cap x înălțime mm 10 x 15 20 x 25 15 x 20 20 x 25 10 x 14 20 x 25 25 x 30 30 x 35
turație recom. min-1 10000–20000 5000–10000 6000–12000 5000–10000 10000–2000 5000–10000 4000–8000 3200–6350
turație max. min-1 47500 23500 31500 23500 47500 23500 19000 15500

8602   € 2,50 4,67 3,34 4,31 2,74 4,81 6,01 7,32 (W868)

Nr. comandă …0010 …0020 …0030 …0040 …0050 …0060 …0070 …0080

Cap de pâslă  

8602 0010 
 + 0020

Pentru prelucrarea razelor, a alezajelor și a contururilor. 
Cu gaură frontală, ideal pentru utilizarea frontală.

8602 0030 Pentru prelucrarea razelor și a contururilor.

8602 0040 Pentru prelucrarea contururilor concave, mici.

8602 0050 Pentru prelucrarea razelor mici.

8602 0060 
 – 0080

Pentru prelucrarea razelor.

Indicații privind sculele de lustruit 

Discurile și capetele din pâslă se utilizează în principal pentru lustruirea cu 
strălucire înaltă. Menținerea precisă a formelor geometrice datorită durității lor. 
Profilat și astfel utilizabil și pentru scule cu geometrii complicate.

Discurile din pânză se utilizează cu pastă de lustruit pentru lustruirea 
preliminară și de finisare. Dacă se urmărește obținerea unor suprafețe foarte 
netede, atunci se vor folosi mai multe variante sau chiar toate, consecutiv. 
Adaptarea la contur datorită flexibilității crescute.

Indicație: Recomandăm utilizarea pastei de șlefuit și lustruit Nr. comandă 
8611 și 8811 sau a pastei de șlefuit Nr. comandă 8608 pentru rezultate 
optime. La schimbarea pastei de lustruit introduceți o sculă de lustruit nouă, 
nefolosită.

Scule de lustruit
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/90

Model: Din pânză ondulată cu duritate diversă, fixată într-un inel metalic.

Utilizare: Pentru prelucrarea pieselor șlefuite anterior. Cu ajutorul unor bolțuri de 
prindere, pentru lustruirea suprafețelor, corpurilor goale și a pieselor profilate. 
 
Indicație: Pentru bolțurile de prindere vezi Nr. comandă 8600.

Oțel C
INOX C
Carbură C
Aluminiu C
Metal neferos C

Metal, rezistent la 
căldură înaltă C

∅ x grosime 
mm

∅ gaură
mm

Viteză periferică recom.
min-1

Turație max.
min-1

8597 8596 Nr. 
comandădur moale

€ €
 80 x 10 10 2500 7500 3,19 2,67 …0080
100 x 10 10 1900 6100 3,54 2,95 …0100
125 x 10 20 1300 4900 4,52 3,85 …0125
150 x 10 20 1250 4000 6,37 4,52 …0150
200 x 10 20  950 3000 11,12 8,14 …0200

(W868) (W868)

Disc textil  

8597 Dur, pentru lustruire preliminară. Viteză periferică  
recom. 10 – 15 m/s.

8596 Moale, pentru lustruire de finisare. Viteză periferică  
recom. 5 – 15 m/s.

Utilizare: Pentru prinderea discurilor de pâslă și a discurilor textile. 
 
Indicație: Pentru discurile de pâslă vezi Nr. comandă 8599. Pentru discuri 
textile vezi Nr. comandă 8597 și 8596.

∅ coadă 
mm

pentru ∅ gaură
mm

8600 Nr. 
comandă€

 8 10 11,00 …0010
12 20 29,23 …0020

MK 1 20 35,35 …0030
(W868)

Bolț de prindere  

8600 0010 8600 0020 8600 0030 

Model: Livrare cu tot cu disc abraziv lamelar, disc abraziv compact, disc abraziv 
lamelar cu pâslă și pastă de lustruit.

Utilizare: Acest set este adecvat, printre altele, pentru polizoare unghiulare cu 
turație redusă. 

Etapa 1: 
Prin discul abraziv lamelar combinat se îndepărtează cordoane de sudură, bavură 
sau denivelări minore ale suprafețelor. Datorită combinației dintre pâsla abrazivă 
și materialul abraziv ca suport, se pot îmbina două etape de lucru în una singură. 
Adecvat și pentru aluminiu.

Etapa 2: 
Cu discul abraziv compact se prelucrează și se egalizează suprafețe, în plus, 
discul poate fi utilizat și pentru lustruire preliminară, oferind un aspect decorativ 
al suprafețelor.

Etapa 3: 
Discul lamelar cu pâslă este ideal pentru lustruirea cu luciu intens împreună cu 
pasta de lustruit.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C

Metal, rezistent la căldură înaltă V

Material plastic/GFK C
Piatră C
Sticlă C

Execuție
8852 Nr. 

comandă€
4 locașuri 45,56 …4000

(W841)

Set de lustruit în 3 etape  

8597

8596

Scule de lustruit
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8/91Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

Model: Din pânză ondulată, filet M14 x 2,0.

88
08

88
09

Oțel C C
INOX C C
Aluminiu C C
Metal neferos C C

∅ x gro-
sime 
mm

Turație 
max.
min-1

Metal 
neferos

UA 
 

8808 8809 Nr. 
comandă

€ €
100 x 10 9000 recomandat 7 10,32 10,09 …0100

(W702) (W702)

Disc de lustruit pentru mașini cu acumulatori  

8808 Sisal 
Pentru lustruirea prealabilă și îndepărtarea defectelor și a 
zgârieturilor. 
Recomandăm utilizarea pastei de lustruit albe pentru prelucrarea 
oțelului și a inoxului, și a pastei de lustruit maro pentru 
prelucrarea alamei și a altor metale neferoase. 
 
Indicație: Pentru pastă de lustruit albă vezi Nr. comandă 8811 
0005, pentru pastă de lustruit maro vezi Nr. comandă 8811 
0010.

8809 Bumbac Notiflex Soft 
Pentru luciu, generarea unor suprafețe extrem de lucioase. 
Recomandăm utilizarea pastei de lustruit albastre pentru 
prelucrarea oțelului, inoxului, alamei, cuprului și aluminiului. 
 
Indicație: Pentru pastă de lustruit albastră vezi Nr. comandă 
8811 0005.

8809

8808

Model: Disc abraziv din pâslă, filet M14 x 2,0. 

Utilizare: Pentru satinat, dezoxidat, șlefuire/debavurare ușoară, netezire și 
șlefuire fină. Rezultatul este o suprafață fină și mată. Discul poate fi utilizat în 
prelucrare uscată și umedă.

Oțel C
INOX C
Aluminiu C
Metal neferos C∅ x grosime 

mm
Grad de 
finețe granulație

Turație max.
min-1

UA 
 

8810 Nr. 
comandă€

100 x 10 fin 180–220 9000 7 8,37 …0100
(W702)

Disc de satinat pentru mașini cu acumulatori  

Model: Din pâslă naturală 100 % și un disc suport din fibră de sticlă. Datorită 
lamelelor, discul se adaptează perfect la conturul piesei de prelucrat și distribuie 
uniform pasta de lustruit. Astfel se reduce solicitarea termică.

Utilizare: Pentru îndepărtarea neregularităților și a zgârieturilor mai mici, și 
producerea unei finisări decorative într-o etapă de lucru. Adecvat, în plus, pentru 
pregătirea suprafeței pentru lustruirea de finisare. Pentru utilizarea pe polizoarele 
unghiulare și mașini de lustruit unghiulare reglate electronic. Viteză periferică 
recom. aprox. 10 m/s. 
 
Indicație: Utilizare numai cu pastă de lustruit, vezi Ç 8/93.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material 
plastic/GFK C

Piatră C
Sticlă C

∅ 
mm

Viteză 
periferică 
recom.
min-1

Turație max.
min-1

UA 
 

8854 8856 Nr. 
comandăFetru/pâslă Fetru/pânză

€ €
125 1520 7700 2 16,32 16,32 …0125

(W841) (W841)

Disc abraziv lamelar din pâslă, combinat m

8854 Combinat cu pâslă abrazivă, pentru o suprafață satinată 
strălucitoare. Optimizat pentru utilizarea pe piese de lucru 
ondulate.

8856 Combinat cu pânză abrazivă, pentru o suprafață satinată mată. 
Optimizat pentru utilizarea pe suprafețe drepte, plane.

8856

8854

Scule de lustruit
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Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA.  
Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

8/92

Model: Din pâslă naturală 100 % și un disc suport din fibră de sticlă. Datorită 
lamelelor, discul se adaptează perfect la conturul piesei de prelucrat și distribuie 
uniform pasta de lustruit. Astfel se reduce solicitarea termică.

Utilizare: Pentru lustruirea prealabilă și pentru luciu a pieselor de dimensiuni 
medii până la mari. Ideal pentru prelucrarea unghiurilor și a colțurilor, deoarece 
discul este mai mic decât marginea de pâslă. Pentru utilizarea pe polizoarele 
unghiulare și mașini de lustruit unghiulare reglate electronic. Viteză periferică 
recom. aprox. 10 m/s. 
 
Indicație: Utilizare numai cu pastă de lustruit, vezi Ç 8/93.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Piatră C
Sticlă C

∅ 
mm Duritate pâslă

Viteză 
periferică 
recom.
min-1

Turație max.
min-1

UA 
 

8852 Nr. 
comandă

€
125 25/moale 1520 7700 2 17,05 …0525

(W841)

Disc lamelar din pâslă  

Model: Pâslă naturală 100%. Datorită lamelelor, cilindrul se adaptează perfect 
la conturul piesei de prelucrat și distribuie uniform pasta de lustruit. Astfel se 
reduce solicitarea termică. Cu prindere în 4 canale.

Utilizare: Pentru lustruirea de finisare a suprafețelor mari. Pentru utilizarea pe 
toate mașinile de lustruit și de satinat obișnuite. Viteză periferică recom. aprox. 
10 m/s. 
 
Indicație: Utilizare numai cu pastă de lustruit, vezi Ç 8/93.

Oțel C
INOX C
Metal neferos C
Material plastic/GFK C
Piatră C
Sticlă C

∅ x înălțime 
mm Duritate pâslă

Viteză periferică 
recom.
min-1

Turație max.
min-1

8862 Nr. 
comandă

€
100 x 100 25/moale 1900 3700 39,71 …0525
100 x 100 40/mediu 1900 3700 39,71 …0540

(W841)

Rolă lamelară din pâslă  

Model: Menținerea precisă a formelor geometrice datorită durității lor. Profil lat 
și astfel utilizabil și pentru scule cu geometrii complicate.

Utilizare: Pentru lustruirea pieselor șlefuite anterior. Utilizare cu circumferința 
piesei de lucru. Viteză periferică recom. 5 – 10 m/s. 
 
Indicație: Utilizare cu bolțurile de prindere vezi Nr. comandă 8600. Oțel C

INOX C
Carbură C
Aluminiu C
Metal neferos C
Metal, rezistent la 
căldură înaltă C∅ x grosime 

mm
∅ gaură

mm

Viteză periferică 
recom.
min-1

Turație max.
min-1

8599 Nr. 
comandă

€
 80 x 10 10 1000–2000 7500 6,66 …0080
100 x 20 10  900–1800 6100 19,41 …0100
125 x 20 20  750–1500 4900 26,78 …0125
150 x 25 20  600–1200 4000 40,28 …0150
200 x 30 20  500–1000 3000 82,00 …0200

(W868)

Disc din pâslă  

Model: Cu mâner din material plastic în 4 culori diferite. 
Lungime totală 125 mm, strat lepuit 60 x 20 x 10 mm.

Utilizare: Pentru ascuțit tăișuri, pentru îndepărtat tăișuri și pentru creșterea 
durabilității sculei. 
Tăișurile se ascut la un unghi de 25° până la 40°. Ideal pentru șlefuit fațete 
pe suprafețe libere și unghiulare, pentru ruperea muchiilor de carbură și HSS 
după rectificare și pentru șlefuirea suplimentară a tăișurilor, sculelor de ștanțat, 
frezelor, capetelor de tăiere, alezoarelor etc.

Oțel C
INOX V
Carbură C

granulație Culoare

Dimensiune 
granule

µm

8593 Nr. 
comandă

€
180 galben 130 45,95 …0180
220 albastru 100 45,95 …0220
360 roșu  50 45,95 …0360
500 verde  25 48,91 …0500

(W867)

Șlefuitoare cu mâner  

Scule de lustruit
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8/93Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile
în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.    

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm 
  se percep costuri suplimentare de transport.

Model: Livrare în tuburi de 100 g.

Utilizare: Pentru lepuirea manuală și pe mașină. Înainte de utilizare, diluați în 
raport de 1:5 până la 1:100 cu ulei, terebentină sau benzol. Pentru prelucrarea 
materialelor dure se utilizează o granulație mai mare (80 până la 500), iar pentru 
materialele moi, o granulație mai fină (750 până la 2000).

Oțel C
INOX C
Carbură C

granulație
Dimensiune granule

µm
8605 Nr. 

comandă€
 120 180 37,23 …0120
 180 130 37,23 …0180
 220 100 38,79 …0220
 360  50 39,90 …0360
 500  25 41,59 …0500
 750  10 44,70 …0750
1000   5 45,66 …1000
1500   3 47,80 …1500
2000   1 50,47 …2000

(W867)

Pastă de lepuit și șlefuit  

Model: Livrare în doze de 220 ml.

Utilizare: Pentru șlefuit piese din oțel, metale neferoase și plastic. Pasta poate fi 
diluată sau îndepărtată cu ulei.

Oțel C
Fontă C

Grad de finețe
8608 Nr. 

comandă€
grosier 18,39 …0001
mediu 18,39 …0002

fin 18,39 …0003
(W869)

Pastă de șlefuit, solubilă în ulei  

Utilizare: Pentru utilizarea pe discuri din pâslă, textile, lamelare și perii.

Culoare
Cuprins

g
8611 Nr. 

comandă€
alb - bej 700 14,04 …0001
albastru 800 14,90 …0002
supra alb 900 14,61 …0003

(W869)

Pastă de șlefuit și lustruit moale  

8611 0001

Utilizare: Pentru utilizarea pe discuri din pâslă, textile, lamelare și perii.

Culoare
Cuprins

g
8811 Nr. 

comandă€
alb 110 2,14 …0005

maro 110 2,50 …0010
albastru 110 2,28 …0015

(W702)

Pastă solidă de șlefuit și lustruit  

8811 0005 Pentru lustruirea preliminară a oțelului și a inoxului, precum și 
pentru lustruirea oțelului, inoxului și a aluminiului.

8811 0010 Pentru lustruirea prealabilă a aluminiului, precum și pentru 
lustruirea aluminiului, a alamei și a cuprului.

8811 0015 Pentru a da luciu pe aluminiu, oțel, inox, alamă și cupru.

8811 00158811 00108811 0005

Pentru inox și metale neferoase, precum și piese presate.

8611 0002 Pentru oțel inoxidabil.

8611 0003 Pentru acril, plastic, oțel, inox și metale moi.

8611 00038611 00028611 0001

Paste de șlefuit
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