
MaXX prestanda
MaXX livslängd



Flexovit Mega-Line MaXX 

supertunna kapskivor för 

rostfritt, legeringar och kolstål 

har oöverträffad livslängd 

i kombination med högsta 

avverkning och snabbaste 

kapning.

Flexovit Mega-Line MaXX är 

den nya generationen av 

supertunna kapskivor 

speciellt utvecklade med en 

ny och patentsökt bindemedels-

teknologi i kombination 

med Zirkon-slipmedel – ett 

unikt slipmedel som avsevärt 

ökar kapskivans prestanda.

Eutektiskt mikrostruktur 
av Zirkon-slipkornet 
(Al2O3 / ZrO2).

Zirkon-slipkornet har en 
mycket motståndskraftig 

nedbrytning som är 
mycket mer kontrollerad 

jämfört med konventionell 
aluminiumoxid vid hög 

avverkning.



MaXX prestanda - MaXX livslängd

De viktigaste egenskaperna för 
en kapskiva är att den är mycket 
fri- och snabbskärande. Om man 
dessutom lägger till stor livslängd 
så får man marknadens bästa produkt – 
Flexovit Mega-Line MaXX. Flexovit 
Mega-Line MaXX är utformad för att 
ge användare av premiumprodukter 
den bästa avverkningen och oöverträffad 
livslängd – något som slår alla andra 
produkter på marknaden och dessutom 
ger den lägsta totala slipkostnaden.

Produktegenskaper
• Zirkon aggressivt 
 premiumslipmedel
• Revolutionerande patentsökt 
 bindemedelsteknologi

Fördelar för användaren
• MaXX prestanda - MaXX livslängd 
• Ger den lägsta totala slipkostnaden
• Högsta avverkningsgrad
• Snabb kapning
• Hög stabilitet
• Låg vibrationsnivå
• Mindre materialförluster
• Lägre ljudnivå och mindre dammutveckling
• Lägre energiförbrukning
• Ingen risk för bränning
• Vita och rena snitt
• Extremt hög precision och rak kapning

Fördelar med produkten
• 1,0 mm tjocklek för snabbaste kapning 
 och minsta materialförlust
• 1,3 mm tjocklek för optimal kapning av 
 tunnväggigt material som t.ex. rör
• 1,6 mm tjocklek för påfrestande kapning

Fördelar för användaren
• MaXX prestanda - MaXX livslängd 
• Ger den lägsta totala slipkostnaden

• Extremt hög precision och rak kapning

Fördelar med produkten
• 1,0 mm tjocklek för snabbaste kapning 
 och minsta materialförlust

ger den lägsta totala slipkostnaden.

Produktegenskaper
• Zirkon aggressivt 
 premiumslipmedel

Oöverträffad livslängd
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    Flexovit Mega-Line MaXX

    Konkurrentprodukt av högsta kvalitet

    Flexovit Mega-Line MaXXA

    Konkurrentprodukt av högsta kvalitet

    Flexovit Mega-Line MaXX

B

Den nya generationen Flexovit Mega-Line MaXX (A) 
innehåller avsevärt mycket mer slipmedel jämfört 
med en konkurrentprodukt av högsta kvalitet (B).

A

Den nya generationen Flexovit Mega-Line MaXX (A) 

B

Snabb och exakt kapning



EN ISO 9001, EN ISO 14001 and OHSAS 18001
Certifi cates No. 71 100 H 287,  71 104 H 021 and 71 116 I 030

MaXX prestanda - MaXX livslängd

Prova Flexovit 
Mega-Line MaXX !
Kontakta din Flexovit-
leverantör för att testa 
Flexovit Mega-Line MaXX .

  Art. nr Dimension Specifi kation Typ EAN-kod Förp.

66252836749 115x1,0x22,23 ZA 60 Y-BF41 41 8711479553011 25

66252836911 115x1,3x22,23 ZA 60 Y-BF41 41 8711479553967 25

66252836750 115x1,6x22,23 ZA 46 Y-BF41 41 8711479553028 25

66252836751 125x1,0x22,23 ZA 60 Y-BF41 41 8711479553035 25

66252836912 125x1,3x22,23 ZA 60 Y-BF41 41 8711479553974 25

66252836752 125x1,6x22,23 ZA 46 Y-BF41 41 8711479553042 25

Type 41
Sortiment

Användarvänlighet och högsta säkerhet för användare av kapskivor och navrondeller har högsta prioritet hos Flexovit 
och Saint-Gobain Abrasives. Flexovit utvecklar och tillverkar alla kapskivor och navrondeller enligt europeisk standard. 
Saint-Gobain Abrasives är godkända enligt kvalitetsstandard ISO 9001, miljöstandard ISO 14001 samt enligt standard 
OHSAS 18001 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
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Saint-Gobain Abrasives AB
Box 305
177 25  Järfälla

Telefon:  08-580 881 00
Telefax:  08-580 881 30

E-post:  sga.se@saint-gobain.com
Hemsida:  www.fl exovit.se


