INDUSTRIAL

FLEXOVIT MAXX3

PERFORMANCE

ABRASIVES

FLEXOVIT MAXX3

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SORTIMENT

•	SVETSSLIPNING, BORTTAGNING & RENGÖRING
•	
KROMLEGERINGAR
•	
ALLMÄN GROVSLIPNING
•	
RÖRSLIPNING

Dimension (mm)

SPECIFIKATION

ART. NR.

FÖRP.

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

•	
HÅRDA LEGERINGAR
•	
KOLSTÅL

För mer information eller för att testa en Maxx3 navrondell
kontakta din Flexovit-representant eller kontakta oss på
www.saint-gobain-abrasives.com/maxx3
där någon i vårt team hjälper till.

DU KOMMER INTE ATT BLI BESVIKEN!

FLEXOVIT MAXX3

VILKA FÖRDELAR FÅR DU?
1
2
3

KOMFORT
Lägre vibrationsnivå ger bekvämare slipning

AVVERKNING
Skarpare slipkorn ger snabbare slipning
med lägre arbetstryck

LIVSLÄNGD
Mindre avbrottstider för skivbyten tack vare
att färre rondeller behövs

1

2
3

www.flexovit.eu
Saint-Gobain Abrasives AB
Box 495, 191 24 Sollentuna
Tel: 08-580 881 00 Fax: 08-580 881 01
E-post: sga.se@saint-gobain.com

Kundservice
Tel: 08-580 881 85 Fax: 08-580 881 30
E-post: order.se@saint-gobain.com

Form # XXXX

IMAL PRESTANDA

VETENSKAPEN BAKOM FORSKNING OCH UTVECKLING

“Flexovit Maxx3 är tuff nog att räcka länge och smidig nog för att ge enkel och bekväm slipning. Navrondeller
som har precisionsformade slipkorn tenderar att ge en annan känsla än Flexovit Maxx3 som har mer rundade
slipkorn som ger mera robusta och skarpare skäregenskaper och bättre kontroll över slipningen.

“Flexovit Maxx3 har ett egenutvecklat keramiskt slipmedel och ett kraftigare bindemedel. Bindemedlet
innehåller en unik kombination av fyllnadsmedel och bindemedelstillsatser som ger en väsentligt jämnare
blandning vid tillverkningen.

DE GLIDER SMIDIGT ÖVER YTAN SAMTIDIGT SOM DE
AVVERKAR METALL

JÄMNARE SPRIDNING OCH STARKARE FASTHÅLLNING
AV SLIPKORNEN

De nya navrondellerna hugger eller nyper inte när de används i någon riktning. De glider smidigt över ytan
samtidigt som de avverkar metallen. Det innebär också att de friskärande egenskaperna ger mycket hög
avverkning utan att högt arbetstryck behöver användas. Mjukare känsla. Bättre kontroll. Bekvämare slipning.”

Arbeta smartare - inte hårdare - med MaXX3
navrondeller. Tack vare stora investeringar
i forskning och utveckling har vi kunnat ta fram
ett nytt keramiskt slipmedel och ett nytt bindemedelssystem
som ger oöverträffat resultat. Flexovits MaXX3 ger maximal
avverkning och kontroll från början till slut med extra lång livslängd.

Denna jämna blandning gör att slipkornen inte klumpas ihop utan får en mycket jämn spridning i hela
rondellen. Det är denna homogena struktur i kombination med bättre fasthållning av slipkornen som ger den
snabbare avverkningen som kan utföras med lägre arbetstryck vilket ger högre produktivitet. Flexovit Maxx3
ger inga föroreningar (innehåller < 0,1 % järn, svavel och klor).”

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

Michael Klett, Senior Research Associate
Saint-Gobain Abrasives

HÄR ÄR BEVISET - TESTRESULTAT
KONKURRENTJÄMFÖRELSE
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AVVERKNINGSHASTIGHET* (g/min)

2.5

Flexovit Maxx3
med keramiskt
slipmedel

LIVSLÄNGD

Flexovit med konventionellt
keramiskt slipmedel

AVVERKNINGSH

MATERIALAVVERKNING (kg)

LIVSLÄNGD

K

Total materialavverkning till slutförbrukad.

HÖGRE
MATERIALAVVERKNING

ET
TIGH
AS

Total materialavverkning med en rondell

70%

ET
TIGH
AS

Total materialavverkning/sliptid till slutförbrukad.

UPP TILL

AVVERKNINGSH

Alla är en vinnare.

Avverkningshastighet

AVVERKNINGSH

I mer än 60 år har Flexovit erbjudit högeffektiva
kap- och sliplösningar baserade på ett tekniskt
kunnande och lång erfarenhet. Det är bara med de
absolut bästa lösningarna som man kan uppnå reella
kostnadsbesparingar. Därför kan man med Maxx3
få fördelar som effektivare industriell slipning och
lägre totala slipkostnader samtidigt som arbetet blir
bekvämare för operatören.

125 mm navrondeller med keramiskt slipmedel testade på kolstål ST-32-7.
Slipning i 5-minutersintervall till navrondellen är helt nedsliten.
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60 ÅR AV
HÖGPRESTERANDE
SLIPNING

PRESTANDAJÄMFÖRELSE

Flexovit
med Zirkonslipmedel

