
Rapid.
Sigur.
Galben.
Discuri de debitare de înaltă performanță pentru  
aplicații industriale pe mașini de debitat electrice 
portabile cu putere mai mică de 3 kW

A 330

A 630 N



Discuri de debitat de înaltă performanță 
pentru mașini de debitat electrice portabile 
cu putere mai mică de 3 kW
Discurile de debitare pentru mașinile de debitat electrice portabile cu putere mai mică de  
3 kW trebuie să asigure un nivel ridicat de siguranță în exploatare, atât pentru aplicațiile 
de tip industrial cât și pentru cele de tip hobby, și să garanteze utilizatorilor o tăiere rapidă 
și eficientă a unei game variate de materiale precum: oțel, oțel inoxidabil, țevi, profile sau 
materiale cu secțiuni pline.

Avantaje:
 ▶ Sistem inovativ de fabricație
 ▶ Durată de viață mai lungă
 ▶  Tăiere rapidă și ușoară datorită structurii diferite  
a țesăturii din fibră de sticlă
 ▶ Siguranță maximă pe mașinile portabile
 ▶ Stabilitate laterală ridicată pentru tăieturi drepte

Domenii de aplicare
 ▶ Construcții din oțel 
 ▶ Prelucrarea metalelor
 ▶ Turnătorii
 ▶ Lucrări de reparații și întreținere

ATENȚIE!!
Discurile de de debitare pentru mașini 
de debitat electrice portabile cu putere 
mai mică de 3 kW nu trebuie folosite în 
niciun caz pe mașinile cu motor termic.

Compania Klingspor
Lider mondial de peste 125 de ani
Control total asupra tuturor proceselor de fabricație: Cu această cerință Klingspor a 
devenit unul dintre cei mai mari producători globali de produse abrazive pentru debitarea și 
polizarea materialelor.

Dezvoltat în Germania
Departamentul de cercetare și dezvoltare din Haiger, Germania, stabilește de decenii standarde în  
dezvoltarea de tehnologii pentru debitare și polizare. 

Produse de calitate - fabricate în cele mai bune condiții
Un parc de utilaje ultra-modern și un personal foarte bine pregătit asigură desfașurarea optimă a procesului 
de fabricație al discurilor de debitare și polizare. Controlul complet al tuturor fazelor de lucru garantează 
o calitate constantă a produselor. 



3 kW

Discurile de debitat Klingspor pentru mașini de 
debitat electrice portabile cu putere mai mică de 

3 kW în lucrul de zi cu zi

Beneficiul dvs. ...

...prin construcția modelului A 330
Cele două straturi din fibră de sticlă amplasate la exterior ale modelului A 330 asigură 
o stabilitate sporită la tăiere. Potrivit pentru utilizarea profesională, industrială, pen-
tru tăierea profilelor. Nu este recomandat pentru tăierea materialelor cu secțiuni pline. 

...prin construcția modelului A 630 N
Stratul din fibră de sticlă amplasat la interior în cazul modelului  A 630 N, reduce fricți-
unea în piesa de prelucrat, menține temperatura scăzută în zona de tăiere și reduce în 
mod semnificativ riscul de supraîncălzire al materialului. Este adecvat în special pentru 

mașinile de 110 volți și pentru tăierea materialelor cu secțiuni pline.

Tăierea țevilor

Țevi Profile

Mașini de debitat cu  
putere mai mică de 3 kW

Rezultatele excelente de tăiere 
sunt obținute pe mașinile de 
debitat electrice portabile cu o 
putere de până la 3 kW

Tăierea profilelor

Tăierea materialelor cu 
secțiuni pline

Materiale cu  
secțiuni pline
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Discurile de tăiere Kronenflex® pentru mașinile de debitat electrice 
portabile cu putere mai mică de 3 kW

Disc de debitare

A 330 
EXTRA Clasă EXTRA Domenii de utilizare:

Duritate E E E E E D D

Agresivitate E E E E E D D

Durabilitate E E E E E D D

Oţel J

Inox K

Aluminiu K

Fontă K

Avantaje: disc standard de tăiere cu un raport preț / calitate foarte bun - design stabil, 
adecvat în special pentru tăierea profilelor - tehnologie de fabricație optimizată pentru utilizare 
universală - formare redusă de bavuri 

Diametru x Lăţime
x Gaură în mm

Formă Viteză max.
de lucru

Nr. de rotaţii
max. permis

Unit. ambalare
/buc.

Cod
articol

300 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 1/min 10 353327

356 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 4400 1/min 10 353326

406 x 3 x 25,4 H 80 m/s 3800 1/min 10 353329

Disc de debitare

A 630 N 
SUPRA Clasă SUPRA Domenii de utilizare:

Duritate E E E E E D D

Agresivitate E E E E E E D

Durabilitate E E E E E E D

Oţel J

Inox K

Aluminiu K

Fontă K

Avantaje: design agresiv cu o durată de viață bună - deosebit de adecvat pentru tăierea 
materialului solid - tehnologie de fabricație optimizată pentru utilizare universală - solicita-
re termică redusă - formare redusă de bavuri

Diametru x Lăţime
x Gaură în mm

Formă Viteză max.
de lucru

Nr. de rotaţii
max. permis

Unit. ambalare
/buc.

Cod
articol

300 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 1/min 10 353325

356 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 4400 1/min 10 353324

406 x 3,2 x 25,4 H 80 m/s 3800 1/min 10 353328


