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SAFECUT III

CIKKSZÁM
ART. CODE

G 1532
G 1533
G 1542
G 1543

TERMÉK LEÍRÁS

115 x 1,3 x 22,23

A60S

Type 42

125 x 1,3 x 22,23

A60S

Type 42

115 x 1,3 x 22,23

A60SX

Type 42

125 x 1,3 x 22,23

A60SX

Type 42

PRÉMIUM VONAL
NAGYOBB VÁGÁSI MÉLYSÉG
NAGYOBB PONTOSSÁG,
HOSSZABB ÉLETTARAM.
MORE CUTTING DEPTH, MORE
PRECISION,
LONGER LIFE.

SAFECUT III ELŐNYEI
Egyenes vékony vágás
Nem hajlik, vibrál
Extrém precíz vágás
Magas vágási sebesség
Hosszú élettartam
Biztonságos mély vágás
könnyű használat, sokoldalúság

SAFECUT III combines in a
single disc the cutting depth
typical of a flat disc with the extreme precision of the depressed
center (DC) disc.
The DC shape gives rigidity to
the disk preventing it from bending or vibrating during cutting
operations.
The innovation of SAFECUT III
stands in its narrow dome DC (50
mm diameter instead of 70 mm
typical of a conventional DC).
This means: increased cutting
depth and longer life.
The safety guaranteed by GLOBE
high standards is further increased by the metal dome that prevents the damage of the DC and
the consequent breakage of the
grinding wheel that can occur
when the surface of the dome
rubs against the material you are
cutting.
For this reason SAFECUT III
ensures excellent performances
and exceptional duration.
SAFECUT III range for
stainless steel is Fe, Cl, S free.

Standard

+10mm

Deeper penetration
and greater cutting
diameter of
SAFECUT III with
“narrow dome”
than traditional
DC wheels.
max-fun (W.15/7)

SAFECUT III a normál
egyenes vágókorong vágási
mélységét és a kúpos vágókorngok (DC) extrém precizitását ötvözi egy termékben.
A DC forma kiemelkedő merevséget ad a korongnak, megvédve az elhajlástól vagy a vibrációtól a használat során.
SAFECUT III innovációjának
köszönhetően a DC kúp 50mm
az általánosságban más gyártóknál használt 70mm helyett.
GLOBE termékeinek magas
minősége garantálja a kiemelkedő biztonságot, ezt támogatja
a fém kúp (DC) is ami növeli a
kúp sérülésekkel szembeni
ellenállóságát. Ezáltal a korong
a vágás során ellenállóbb a
felülettel történő súrlódásból
adódó törésveszéllyel szemben.
SAFECUT III kiemelkedő teljesítményű, élettartamú termék.
SAFECUT III használható:
rozsdamentes acélhoz Fe, Cl, S
mentes

WHY CHOOSING
SAFECUT ...

SAFECUT III

MIÉRT A
SAFECUT III ...

Mélyebb benyúlás és
nagyobb vágási átmérő a SAFECUT III. nál a "kisebb központi
kúp" tradicionális
termékekhez képest.

Síkba vágás a H- formájú acéloknál.
Flush cutting of H-shaped steel sections.

ALL THE ADVANTAGES
OF SAFECUT III

Straight and net cut
Does not bend or vibrate
Extreme precision
Very high cutting speed
Long life
Safety in deep cuts
Cutting depth
Ease of handling and versatility

Síkba vágás a tőcsavaroknál.
Flush cutting of stud bolts.

MIÉRT A FÉM KÚP / WHY THE METAL DOME

B

A

A- A fém kúp védi a (DC)-t a kopás és a töréssel szemben, teljes biztonságot adva.
B- A tradicionális (DC) fém nélkül erősen kophat ez a korong töréséhez vezethet és
potenciális veszélyforrás a felhasználó számára
A- The metal dome protects the DC against wear and breakages, ensuring total safety.
B- The traditional DC without the metal dome is subject to rubbings that can
cause the breakage of the disc with potential danger for users.

Exklúzív műanyag csomagolás 25db/ cs.
Exclusive plastic packaging of 25 discs.
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