
Asztalosok & 
Ácsok számára



FÓKUSZBAN A TEVÉKENYSÉG

Az egyszerű felújításoktól kezdve a kiterjedt új 
építésig a Norton Clipper számos 
vágókorongot ésgépet kínál minden 
professzionális vágási, fűrészelési és fúrási 
alkalmazáshoz.

Amikor fával vagy fémmel történő munkáról van szó, legyen az 
funkcionális vagy dekoratív a házon belül vagy kívül, számíthat a 
Norton Clipperre olyan kiváló minőségű termékekben, amelyek 
kiemelkedő eredményeket nyújtanak.



AZ IDEÁLIS SZERSZÁM
KIVÁLASZTÁSA

A Norton Clipper csiszolóanyagok széles választékát kínálja a 
famegmunkálás és csiszolás számára, legyen szó vágásról, sorjázásról 
vagy csiszolásról. Alkalmazhatők fa és vas/nemvas fémek esetén is.

A prémium minőségű csiszolótermékek 
kiválasztása kulcsfontosságú ahhoz, hogy 
rendkívül megbízható csiszolással készítse elő 
a felületet kemény munkát igénylő befejező és 
festés előtti folyamatból . Amint látja a kopás 
jeleit, végezze el a csiszolóanyagok cseréjét. A 
csiszolási szakaszokkal és a szemcsemérettel 
kapcsolatos tanácsokat az alábbi táblázat 
tartalmazza

A kiváló minőségű Norton Clipper termék 
kiválasztásával a legbiztonságosabb és legjobb 
teljesítményű építőipari tárcsákat, gépeket és 
csiszolóanyagokat szerezheti be, amelyek nemcsak 
javítják személyes kényelmét, hanem hozzájárulnak a 
zöldebb környezethez is.

CSISZOLÓSZEMCSÉK 
OSZTÁLYOZÁSI ÚTMUTATÓJA:

SZEMCSE ALKALMAZÁS

60 - 80 

100 - 120 

160 - 240 

320 - 600 

Durva

Közepes

Finom

Nagyon finom

Nagyolás

Simítás

Polírozás

Tükrösítés

Számos átmérő áll rendelkezésre a gépekhez.

Ezenkívül a Norton Clipper számos megoldást 
kínál fa, fém és festék eltávolítására kifejezetten 
sarokcsiszolókhoz .

Kis kézi csiszolási műveletekhez használjon 
többcélú korongokat fához, fémhez és festékhez. 
Ha ívelt vagy nehezen elérhető helyeket csiszol, 
használjon rendkívül rugalmas lapokat.
Minden típusú parketta csiszolásához a Norton 
Clipper szalagok tárcsák széles választékát kínálja, 
kifejezetten padlócsiszolókhoz. A padlók 
eltávolításához és polírozásához használjon nem 
szőtt korongokat a legjobb eredmény érdekében.
Fém és rozsdamentes acél vágásakor és 
sorjázásakor javasoljuk, hogy vas-, kén- és 
kloridmentes vágókorongokat használjon a 
szennyeződés elkerülése érdekében.



VÁGÓKORONGOK
FA ÉS FÉM VÁGÁSA

Sarokcsiszolókhoz, kézi darabolókhoz és műhelygépekhez

PRO UNIVERSAL DUCTILE 
GYÉMÁNT VÁGÓKORONG

FÉM-INOX VÁGÓKORONG TÍPUS 
41/42

Lágy anyagok, például PVC, 
kompozitok, faanyagok, 
lágyvas és könnyűfémek 

vágására

Fém és rozsdamentes acél
vágásához.

Nagyon nagy vágási 
pontosság.

FÉM-INOX 123. VÁGÓ-TISZTÍTÓ-
CSISZOLÓKORONG TÍPUS 27

Fém és rozsdamentes acél 
vágására, könnyű tisztítására 

és csiszolására .

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Vákuum forrasztással
készített szegmenses tárcsa.
Ajánlott félig intenzív
használatra.

Egyenes vágótárcsa 
hosszú élettartamot,
tartósságot és nagy 
anyageltávolítást biztosít

Kiváló és univerzális kivitel.
Költséghatékony megoldás.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-universal-ductile-o115-400-mm-c10279.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-gyemant-vagokorong-pro-universal-ductile-o115-400-mm-c10279.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-inox-vagokorongok-c10899.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-inox-vagokorongok-c10899.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-inox-tisztitokorongok-c10900.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-inox-tisztitokorongok-c10900.html


GÉPI CSISZOLÁS
NYERS & FESTETT FA CSISZOLÁSA

Szalagcsiszolókhoz, rezgőcsiszolókhoz, excentrikus/orbitális csiszolókhoz és deltacsiszolókhoz

SZALAGOK LAPOK TÉPŐZÁRAS 
KORONGOK

DELTA 
CSISZOLÓLAPOK

Megfordítható a gyors 
és könnyű 

felszereléshez.

Tépőzáras 
alumínium-oxid

korongok. 6/8/9 lyuk.

Háromszög alakú 
alumínium -oxid

lapok. A szerszám 
gyorsan és egyszerűen 

cserélhető. Fa,
festék vagy fém 

felületek csiszolása, 
vagy simítása során.

.

Fa, festék és fém
csiszolásához.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Nagyméretű homogén 
felületek 
megmunkálásához kézi 
szalagcsiszológépekhez

Ideális rezgő 
csiszolókkal való 
megmunkálásához . 

Nehezen hozzáférhető 
felületek csiszoláshoz.

Ideális nagyoláshoz,
köztes csiszolás és
tömör fa 
befejezéséhez.

PADLÓ CSISZOLÁS
Padlócsiszolókhoz

RED HEAD - R955 PADLÓCSISZOLÓ TÁRCSA BEARTEX PADLÓCSISZOLÓ 
TÁRCSA

Nagyon erős poliészter 
szövet hátlap a hosszú

élettartam és a 
szakadásállóság 

érdekében.

Standard tárcsák 
alumínium-oxid 

szemcsével.

A Beartex padlócsiszoló 
tárcsák széles választékát

kínálja a nagyolástól
tükörfényes befejezés.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Ideális keményfa professzionális 
padló csiszolásához nagy 
területeken.

Ideális nagyoláshoz, köztes
szilárd anyag csiszoláshoz és 
különböző fapadlók simításához.

A parketta tisztítására, 
polírozására és tükrösítésére 
ajánlott.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/csiszoloszalag-kezi-szalagcsiszolohoz-clipper-c10903.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/csiszoloszalag-kezi-szalagcsiszolohoz-clipper-c10903.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-csiszololapok-c10904.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-csiszololapok-c10904.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tepozaras-delta-csiszololap-c10905.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tepozaras-delta-csiszololap-c10905.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tepozaras-csiszolopapir-c10906.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tepozaras-csiszolopapir-c10906.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/parketta-csiszoloszalag-red-heat-r955-sg-c10898.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/parketta-csiszoloszalag-red-heat-r955-sg-c10898.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/csiszolokorongok-tepozaras-teli-faipar-h231-c10116.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/csiszolokorongok-tepozaras-teli-faipar-h231-c10116.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/beartex-padlocsiszolo-tarcsak-c10126.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/beartex-padlocsiszolo-tarcsak-c10126.html


GÉPI CSISZOLÁS
FA ÉS FÉM CSISZOLÁSA, 
TISZTÍTÁSA ÉS SIMÍTÁSA
Sarokcsiszolókhoz

LAMELLÁS 
CSISZOLÓKORONGOK

CSISZOLÓKORONG 
FÉM & KŐ

CSISZOLÓKORONG 
FA

Cirkónium szemcsék a gyors
anyagleválasztáshoz és kiváló 

felületkezeléshez
fa, festék és fém.

Szilícium-karbid 
szemcsékkel impregnált 

nejlonszálas tárcsa 
lehetővé teszi a hatékony

bevonat eltávolítását.

Alumínium-oxid szemcsékkel 
impregnált nejlonszálas tárcsa 

lehetővé teszi a hatékony
bevonat eltávolítását.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Többféle méretben és 
finomságban kapható.

Rozsda és festék eltávolítására 
és tisztítására fémfelületekről és 
kő tisztítására. A felületeket 
tisztára és festésre készre 
munkálja.

A festék és lakk eltávolítására 
és tisztítására kemény 
fafelületekről, mint pl. a 
redőnyök és ajtók.

KÉZI CSISZOLÁS
FA, FESTÉK ÉS FÉM CSISZOLÁSA

Kézi csiszolási megoldások
SZUPER RUGALMAS 
CSISZOLÓVÁSZON

CSISZOLÓ TÖMB ÉS 
UTÁNTÖLTŐ MÚHELYTEKERCSTÖBBCÉLÚ 

CSISZOLÓVÁSZON

Jó eredmények minden 
típusú felületen.

Ideális ívelt vagy 
kontúros felületek 

csiszolására nyers, 
festett és lakkozott fán.

Ergonomikus 
habszivacs blokk

kényelmes és könnyen
használható; 

utántöltővel vagy 
anélkül kapható.

Puha szövetborítású 
tekercs a könnyű 

használat és kezelés 
érdekében hosszra 

vágható.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Könnyű papír hát 
oldalával rugalmasságot 
biztosít a kényelmes 
csiszoláshoz.

Rugalmas és ellenálló
szövet hátlappal 
készül.

Ideális kis, sík, fa, 
festett vagy fém 
felületeken való 
használatra.

Megoldás az íves és 
nehezen hozzáférhető 

területek, például 
csövek csiszolásához, 

sorjázásához és 
simításához.

https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-lamellas-csiszolokorong-c10901.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-lamellas-csiszolokorong-c10901.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-lamellas-csiszolokorong-c10901.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-ko-tisztitotarcsa-rapid-strip-125x22-mm-10-dbcsomag-p108657.html?parent=1038
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fem-ko-tisztitotarcsa-rapid-strip-125x22-mm-10-dbcsomag-p108657.html?parent=1038
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fa-lakk-tisztitotarcsa-rapid-strip-125x22-mm-10-dbcsomag-p108659.html?parent=1038
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-fa-lakk-tisztitotarcsa-rapid-strip-125x22-mm-10-dbcsomag-p108659.html?parent=1038
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-szuper-flexibilis-csiszololapok-c10907.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-szuper-flexibilis-csiszololapok-c10907.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tobbcelu-csiszololapok-c10910.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-tobbcelu-csiszololapok-c10910.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-kezi-csiszolotekercs-r222-25-50-mm-c10456.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-csiszolopapir-g131f-c10699.html?limit=30&brands=&ordering=ordering&dir=asc
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-csiszoloivgyalu-keszlet-91-db-70x125-mm-p108726.html?parent=10699


FAIPARI TERMÉKEK
NÉGY ALKALMAZÁS, NÉGY NAGYSZERŰ SOROZAT,
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Nálunk megtalálja a keresett fűrészlapot

FA ÉS 
KOMPOZITOK MULTI-MATERIÁL FURNÉR ÉS 

LAMINÁLT ANYAG ALUMÍNIUM

Fűrészlapok és vágási 
megoldások átfogó 

választéka 
professzionális 
famegmunkálók 

számára.

A speciális fogaknak és 
a visszarúgás elleni 

védelemnek 
köszönhetően ezek a 

tárcsák sokféle anyagot 
könnyedén átvágnak.

Az extra éles, kiváló 
minőségű karbid 

fűrészlapok kivételes 
tartósságot és 
teljesítményt 

biztosítanak a tökéletes 
megmunkáláshoz.

Kivételes szilárdság és 
tartósság alumínium 

vágásakor.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK JELLEMZŐK

Átfogó megoldás 
kemény és puha fához, 
fa panelek, OSB-, MDF- 
és HDF lapokhoz  A 
fűrészlapok úgy 
készülnek, hogy 
garantálják a 
teljesítményt, a 
pontosságot és a 
tartósságot

Szerkezeti faanyagok 
vágására tervezték, 
raklapok, szögek és 
színesfémek.
Ennél a sorozatnál a 
fűrészlapok károsodása 
miatti aggódás a múlté.

Akár melamin bevonatú 
lapokat, rétegelt 
lemezeket, laminált 
lemezeket vagy HPL- 
lapokat vág, nálunk 
megtalálja a megfelelő 
szerszámot.

Ez a Norton Clipper
speciális fűrészlap 
családja. Alumínium, 
sárgaréz és réz 
vágására alkalmas. 
Ezek a fűrészlapok
erőteljesen vágnak
időről időre.

GÉRVÁGÓ GÉPEK ÁLLVÁNY

Tökéletes gép a különböző szögekben történő 
precíziós vágáshoz dönthető vágófejjel.

Tartós acélszerkezetű gérvágó állvány.

JELLEMZŐK JELLEMZŐK

 Ferde beállítás 45°-tól jobbra
45°-kal balra a precíziós vágáshoz. 

Tartalmazza a függőleges fogóasztalt, 
porzsákot és fűrészlap kulcsot.

Kompakt összecsukható kialakítás az egyszerű 
tárolás és hordozhatóság érdekében. A 
teleszkóp 2520 mm -ig terjed a további 

támogatás érdekében. Alkalmas a Norton 
Clipper gérvágó fűrészekhez és a legtöbb egyéb

gérvágó gép márkákhoz is .

https://corvinustoolskft.hu/termekek/fa-es-kompozitok-c10507.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/fa-es-kompozitok-c10507.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/multimaterial-c10508.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/multimaterial-c10508.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/furner-es-laminalt-anyag-c10509.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/furner-es-laminalt-anyag-c10509.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/kulonleges-aluminium-sorozat-c10510.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/kulonleges-aluminium-sorozat-c10510.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-faipari-gervago-gepek-c10505.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/norton-clipper-mitre-gervago-gepallvany-p103479.html?parent=10505


Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/

Látogasson el a https://corvinustoolskft.hu/ oldalra.
és tekintse meg kereskedelmi útmutatóinkat, 

szakirodalmunkat,adatlapokat és bemutató videókat.
Csak néhány kattintással,

fedezze fel gépeink és fogyóeszközeink specifikációit és előnyeit.
Tekintse meg az egyes szakmákhoz ajánlott termékeinket 
a kőművesek és építési vállalkozók, burkolók és asztalosok, 

ácsok számára.


	Üres lap



