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FLEXOVIT MAXX3 FLEXOVIT MAXX3

FLEXOVIT MAXX3

KORZYŚCI

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

            YMALNY KOMFORT OPERATORA
Ograniczenie zmęczenia dłoni dzięki wytłumieniu wibracji podczas użytkowania. 

            YMALNA ŻYWOTNOŚĆ ŚCIERNICY
Krótszy czas przestoju i mniejsza ilość odrzutów, 
zużycie mniejszej liczby ściernic.

            YMALNE USUWANIE METALU
Ostrzejsza ściernica gwarantuje szybsze tempo  
szlifowania, wymaga stosowania mniejszego nacisku  
i zapewnia krótszy czas szlifowania. 
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•  PRZYGOTOWANIE, USUWANIE I OCZYSZCZANIE SPAWÓW

•  OBRÓBKA DWUWARSTWOWYCH STOPÓW METALI 

O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI CHROMU

• OGÓLNE PRACE ZWIĄZANE Z USUWANIEM METALU

• UKOSOWANIE RUR

• OBRÓBKA TWARDYCH STOPÓW METALI

• OBRÓBKA CZARNEJ STALI

WYMIARY (mm) SPECYFIKACJA ŚCIERNICY NR ART. ILOŚĆ SZT. 
W OPAKOWANIU

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
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NARZĘDZIA
CIERNE DLA
PRZEMYSŁU

Odwiedź nas na stronie www.saint-gobain-abrasives.com/maxx3 
lub skontaktuj się z nami pod adresem maxx3@saint-gobain.com 
aby otrzymać darmową próbkę

NIE ZAWIEDZIESZ SIĘ!

www.flexovit.eu
Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters, Rue de l’Ambassadeur - B.P.8, 78 702 Conflans Cedex, France

Tel: +33 (0) 134 90 40 00    Fax: +33 (0) 134 90 43 87



„Flexovit Maxx3 to ściernica, która oferuje długi okres eksploatacji i płynną obróbkę ułatwiającą proces szlifowania. 
Ściernice bazujące na ziarnie ceramicznym kształtowanym precyzyjnie z reguły oferują inne wrażenia podczas 
pracy niż Flexovit Maxx3, której ziarno ścierne jest nieco bardziej zaokrąglone. Takie rozwiązanie zapewnia większą 
odporność i ostrość podczas cięcia oraz oferuje większą kontrolę podczas eksploatacji narzędzia. 

Ten model ściernicy nie chwyta materiału ani nie wgryza się w niego podczas szlifowania w DOWOLNYM kierunku. 
Tarcza po prostu ślizga się po elemencie obrabianym usuwając naddatki metalu. To oznacza również, że kontrola 
podczas swobodnego cięcia samoczynnie zwiększa natężenie prądu, bez konieczności wywierania dodatkowego 
nacisku na narzędzie. Płynniejsze odczucia. Wrażenie płynności. Zwiększony komfort”.

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

„Ściernica Flexovit Maxx3 wykorzystuje zastrzeżone ziarno ceramiczne i system spoiwa charakteryzujący się 
większą wytrzymałością. Spoiwo zawiera unikalną mieszankę wypełniaczy i substancji spajających, co zapewnia 
znacznie lepszą jakość mieszanki wykorzystywanej do produkcji ściernicy.

Lepsza mieszanka zapobiega zbijaniu się ziaren ceramicznych, ograniczając zużycie spoiwa i struktury ścierniwa. To 
dzięki jednorodnemu rozłożeniu ziaren na ściernicy i lepszej przyczepności ziaren do spoiwa produkt oferuje większą 
prędkość szlifowania i szybsze usuwanie metalu przy stosowaniu mniejszego nacisku, co przekłada się na znaczące 
zwiększenie produkcji. Produkt jest wolny od zanieczyszczeń: zawiera mniej niż 0,1% żelaza, siarki i chloru, dzięki 
czemu obrabiane elementy nie ulegają korozji”.

Michael Klett, Senior Research Associate
 Saint-Gobain Abrasifs

MOC INNOWACJI

60 LAT 
WYSOKOWYDAJNEGO 
SZLIFOWANIA
Przez niemal 60 lat Flexovit gwarantował 
użytkownikom wysoką wydajność cięcia i szlifowania, 
dowodząc swoich doskonałych właściwości 
profesjonalistom na całym świecie. Flexovit stawia 
wydajność i redukcję kosztów na pierwszym miejscu. 
Tylko dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań można 
uzyskać prawdziwą obniżkę kosztów, a ściernica 
Maxx3 stanowi kolejny krok ku lepszej wydajności 
i skuteczności w procesach obróbki przemysłowej, 
oferując korzyści w każdym aspekcie działalności 
przedsiębiorstwa: od obniżki kosztów obróbki po 
poprawę komfortu operatora.  

Każdy jest zwycięzcą.

PORÓWNANIE KONKURENCJI
Ściernice o średnicy 125 mm z ziarnem ceramicznym testowane na stali 
węglowej ST-32-7.
Produkty testowano w 5-minutowych przerwach do wygaszenia.

Szybkość usuwania metalu
Całkowita ilość usuniętego metalu / czas testu do wygaszenia.

Całkowita ilość usuniętego metalu za  
pomocą jednej ściernicy
Całkowita ilość usuniętego naddatku do wygaszenia ściernicy.
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Konkurencyjna 1
ściernica ceramiczna

Konkurencyjna 2
ściernica ceramiczna

Konkurencyjna 3
ściernica ceramiczna

Ściernica ceramiczna 
Flexovit Maxx3

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI SZLIFOWANIA

Ściernica ceramiczna 
Flexovit Maxx3

Ściernica Flexovit 
z konwencjonalnym 

ziarnem ceramicznym

Ściernica Flexovit  
z ziarnem cyrkonowym
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PO PROSTU ŚLIZGA SIĘ PO ELEMENCIE OBRABIANYM 
USUWAJĄC METAL

JEDNORODNA DYSTRYBUCJA ZIARNA NA ŚCIERNICY I LEPSZA 
PRZYCZEPNOŚĆ ZIARNA DO SPOIWA

DOWODEM SĄ TESTY

Pracuj mądrze, a nie ciężko, dzięki ściernicy Flexovit Maxx3. 
Pokaźne inwestycje w badania i rozwój sprawiły, że nasze 
zaangażowanie w opracowywanie produktów dla 
przemysłu charakteryzujących się lepszą wydajnością, 
stoi na najwyższym poziomie w historii naszej firmy. To z kolei 
zaowocowało wprowadzeniem nowej mieszanki zastrzeżonego 
ziarna ceramicznego i systemu spoiwa, gwarantujących znakomite efekty 
szlifowania. Ściernica Flexovit Maxx3 została zaprojektowana z myślą o potężnej mocy 
i precyzyjnej kontroli podczas całego procesu obróbki, pozwalając bez wysiłku usuwać naddatki 
metalu przy mniejszej liczbie wymian ściernicy.

DO
WIĘCEJ USUWANEGO 
METALU

YMALNA WYDAJNOŚĆ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH


