Захищені.
Високоефективні.
Жовті.
Завдяки добре продуманій коробці Kronenflex®
зберігається та захищається максимальна
продуктивність відрізного круга

Підприємство
Світовий лідер протягом останніх 125 років
Повний контроль за усіма процесами: завдяки такому підходу Klingspor став провідним
виробником інструментів для шліфування та різання.

Розроблено у Німеччині
Відділ досліджень та розробок у м. Хайгер (Німеччина) десятиліттями задає стандарти в розвитку
технологій шліфування та різання.

Високоякісні інструменти - виготовлені за найкращих умов
Високосучасний машинний парк та високоосвічений персонал є характерними для нашого процесу
виготовлення відрізних та зачисних кругів. Повний контроль усіх деталей і операцій гарантує
незмінно високу якість продукції.

Повсякденне використання
коробки Kronenflex®
На будівельному
майданчику

Навіть у найсуворіших
умовах відрізні круги залишаються захищеними

В кофрі для інструменту

Коробка захищає від
пошкоджень

На поличці

Коробки можна
компактно складати
одна на одну

У ніші для складування

Навіть при перевезенні
відрізні круги завжди
безпечно зберігаються

Переваги коробки
Kronenflex®

Максимальна продуктивність. Оптимальний захист.
Простота обслуговування.
Звичайним явищем є несприятливі умови в місці, де використовуються високошвидкісні відрізні круги. Вологість, бруд та пошкодження, спричинені необережним зберіганням,
можуть поставити під загрозу продуктивність і, перш за все, безпеку відрізного круга.
Щоб зберегти усі переваги наших високопродуктивних відрізних кругів, Klingspor пропонує відрізні круги у герметичній коробці Kronenflex. У порівнянні з картонними упаковками,
завдяки цьому круги залишаються значно довше непошкодженими, досягаючи до 40% кращої продуктивності, та завжди забезпечується безпечне та сухе зберігання.

Переваги:

Оптимальний захист Компактність
Коробка захищає від
бруду, вологості та пошкодження.

Продуктивність в %

Можливість компактного
складання коробок, одна
на одну, сприяє економії
простору.

Більше
продуктивності
Зберігання в коробці
Kronenflex® уповільнює процес
втрати продуктивності через
кліматичні впливи на 40%.

Вигода для вас
Як правило, найбільше продуктивності втрачають відрізні
круги через кліматичні впливи у перші кілька тижнів
після виготовлення. Щоб можна було скористатись усіма
перевагами наших високопродуктивних нових розробок,
ці відрізні круги поставляються у герметичній коробці
Kronenflex®. У порівнянні з картонними упаковками,
круги залишаються значно довше непошкодженими та
досягають, таким чином, до 40% кращої продуктивності,
як показано на діаграмі ліворуч.
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Зберігання у звичайній
упаковці

Відрізні круги, які
зберігаються у коробці
Klingspor®

Відрізні круги Kronenflex® 0,8 / 1,0 / 1,2 мм у коробках
корунд, цирконій, кераміка

Відрізні круги Klingspor Kronenflex® з товщиною
круга від 0,8 до 1,2 мм - це тонкі ріжучі диски
з найкоротшим часом відрізання та найменшим
формуванням задирок. Особливо при обробці
тонкостінних матеріалів, ці круги проявляють
свою повну продуктивність і забезпечують
точні та швидкі операції різання з найменшим
термічним навантаженням. Завдяки досконалій
ріжучій здатності кругів достатньо власної ваги
машини для натискання. Відрізні круги Klingspor
Kronenflex® класу від 0,8 до 1,2 мм переконують
високою безпекою, ефективністю та виробничою
продуктивністю.
Тип

Розмір

№ артикула

Форма

К-сть в упаковці

A 960 TZ
A 980 TZ
Z 960 TX
K 960 TX
EDGE

125x1,0 mm
125x0,8 мм
125x1,0 мм
125x1,0 мм
125x1,2 mm

322181
322183
322185
328886
317820

H

25 шт. / коробка
25 шт. / коробка
25 шт. / коробка
25 шт. / коробка
25 шт. / коробка

G
H
H
H

Типові матеріали для цих продуктів:
▶▶ сталь
▶▶ нержавіюча сталь
▶▶ конструкційна сталь
▶▶ кольорові метали
▶▶ литі матеріали

▶▶ труби
▶▶ полосова сталь
▶▶ металеві листи
▶▶ суцільні матеріали

Відрізні круги Kronenflex® 1,6 / 1,9 мм у коробках
спеціальний корунд

НОВИНКА

Тип

Розмір

№ артикула

A 946 TZ
A 946 TZ
A 946 TZ
A 946 TZ
A 946 TZ

125x1,6 мм
150x1,6 мм
180x1,6 мм
230x1,9 мм
230x1,9 мм

339110
339111
339112
339113
339114

ТОВ «Клінгспор»
вул. Львівська, 2б
80074 м. Великі Мости
Сокальський район
Львівська область / Україна

Форма

К-сть в упаковці

H

25 шт. / коробка
25 шт. / коробка
25 шт. / коробка
25 шт. / коробка
25 шт. / коробка

H
H
H
G

Тел.: +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99
E-mail: info@klingspor.ua
www.klingspor.ua

Відрізні круги Klingspor Kronenflex® товщиною від
1,6 до 1,9 мм поєднують дуже добру здатність
різання та високу бокову стабільність.
Переконливі аргументи в користь кругів очевидні
- перш за все, у повсякденному використанні
при обробці матеріалів середньої товщини. Вони
переконують коротким часом відрізання, високою
стабільністю та меншим утворенням задирок.
Ці переваги, у поєднанні з широким спектром
застосувань, роблять відрізні круги Klingspor
Kronenflex® (1,6-1,9 мм) високопродуктивними
універсальними кругами для повсякденного
використання при обробці металу.

Типові матеріали для цього продукту:
▶▶ сталь
▶▶ нержавіюча сталь
▶▶ конструкційна сталь
▶▶ кольорові метали
▶▶ литі матеріали

▶▶ труби
▶▶ полосова сталь
▶▶ металеві листи
▶▶ суцільні матеріали

