INDUSTRIAL

FLEXOVIT MAXX3

PERFORMANCE

ABRASIVES

FLEXOVIT MAXX3

BRUKSOMRÅDER

SORTIMENT

•	SVEISSLIPING, FJERNING & RENGJØRING
•	
KROMLEGERINGER
•	
ALLMEN GROVSLIPING
•	
RØRSLIPING

DIMENSJON (mm)

SPESIFIKASJON

ART.NO

FORP.

115 x 7,0 x 22,23

NQ24P - BF27

66253371494

10

125 x 7,0 x 22,23

NQ24P - BF27

66253371495

10

150 x 7,0 x 22,23

NQ24P - BF27

66253371496

10

180 x 7,0 x 22,23

NQ24P - BF27

66253371497

10

230 x 7,0 x 22,23

NQ24P - BF27

66253371498

10

•	
HARDE LEGERINGER
•	
STÅL

Besøk oss på : www.saint-gobain-abrasives.com/maxx3
eller ta kontakt med din Flexovit representant for å teste rondellene.

DU KOMMER IKKE TIL Å BLI SKUFFET !

FLEXOVIT MAXX3

HVILKE FORDELER FÅR DU ?
1
2
3

OPERATØR KOMFORT
Lavere vibrasjonsnivå gir mer bekvem sliping

AVVIRKNING
Skarpere slipekorn gir raskere sliping med
lavere arbeidstrykk

LEVETID
Mindre avbruddstider til skivebytte gir
redusert skiveforbruk

1

2
3

www.flexovit.eu
Saint-Gobain Abrasives AS
P.b.11, Alna, 0614 Oslo
Tel: 63 87 06 00

Fax: 63 87 06 01 E-post: sga.no@saint-gobain.com
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IMAL YTELSE

VITENSKAPEN BAK FORSKNING OG UTVIKLING

“Flexovit Maxx3 er tøff nok til å vare lenge og smidig nok for å gi enkel og bekvem sliping. Navrondeller som har
presisjonsformede slipekorn har en tendens til å gi en annen følelse enn Flexovit Maxx3 som har mer avrundede
slipekorn som gir mer robust og skarpere skjæreegenskaper og bedre kontroll over slipingen.

“Flexovit Maxx3 har et egenutviklet keramisk slipemiddel og et kraftigere bindemiddel. Bindemidlet
inneholder en unik kombinasjon av fyllmiddel og bindemiddeltilsetninger som gir en vesentlig jevnere
blanding under produksjon.

DE BEVEGER SEG SMIDIG OVER ARBEIDSSTYKKET
SAMTIDIG SOM DE AVVIRKER METALL
De nye navrondellene hverken hugger eller klyper når de brukes i ulike retninger. De glider smidig over flaten
samtidig som de avvirker metallet. Dette innebærer også at de friskjærende egenskapene gir meget høy
avvirkning uten at høyt arbeidstrykk er påkrevet. Mykere følelse. Bedre kontroll. Mer bekvem sliping.”

Denne jevne blandingen gjør at slipekornet ikke klumper seg, men får en meget jevn spredning i hele
rondellen. Det er denne homogene strukturen i kombinasjon med bedre fastholding av slipekornet, som
gir den raske avvirkningen som kan utføres med lavere arbeidstrykk og som igjen gir høyere produktivitet.
Flexovit Maxx3 gir ingen forurensinger (inneholder < 0,1 % jern, svovel og klor).”

Marek Chudzinski,
Global Director of Product Management
Saint-Gobain Abrasives

Michael Klett,
Senior Research Associate
Saint-Gobain Abrasives

HER ER BEVISET - TESTRESULTAT
KONKURRENTSAMMENLIKNING
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Flexovit Maxx3
med keramisk
slipemiddel

Flexovit med
konvensjonelt keramisk
slipemiddel

HASTIG

MATERIALAVVIRKNING (kg)

Total materialavvirkning til sluttført skive.

HØYERE
MATERIALAVVIRKNING

AVVIRKNINGSHASTIGHET (g/min)

Total materialavvirkning med en rondell

70%

T KO
HE

Total materialavvirkning / slipetid til sluttført skive.

OPP TIL

HASTIG

Alle er vinnere.

Avvirkningshastighet

HASTIG

“I mer enn 60 år har Flexovit tilbydd høyeffektive
kappe- og slipeløsninger basert på høy teknisk
kunnskap og lang erfaring. Det er bare med de
absolutt beste løsningene som man kan oppnå reelle
kostnadsbesparinger. Derfor kan man med Maxx3 få
fordeler som mer effektiv industriell sliping og lavere
totale slipekostnader samtidig som arbeidet blir mer
bekvemt for operatøren.”

125 mm navrondeller med keramisk slipemiddel testet på stål ST-32-7.
Sliping i 5-minutters intervaller til navrondellen er helt nedslitt.

T
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60 ÅR MED
HØYTPRESTERENDE
SLIPING

SAMMENLIKNING AV YTELSE

T
HE

Arbeid smartere - ikke hardere - med Maxx3
navrondeller. Takket være store investeringer
i forskning og utvikling har vi kunnet ta frem et
nytt keramisk slipemiddel og et nytt bindemiddelsystem
som gir et fantastisk resultat. Flexovit Maxx 3 gir maksimal
avvirkning og kontroll fra begynnelse til slutt med ekstra lang levetid.

JEVNERE SPREDNING OG STERKERE FASTHOLDING AV
SLIPEKORNET

Flexovit med
zirkon slipemiddel

