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Narzędzia i osprzęt

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

Saint-Gobain Abrasives z siedzib¹ w Kole to jedna z niewielu firm,

które posiadaj¹ tak szeroki asortyment narzêdzi œciernych.

Doœwiadczenie po³¹czone z innowacyjnoœci¹ produktów zapewnia

u¿ytkownikom najwy¿sz¹ jakoœæ, co jest podstaw¹ bezpiecznego

korzystania z narzêdzi œciernych! Jako odpowiedzialny producent

Saint-Gobain Abrasives na wszystkich etapach projektowania,

testowania i wytwarzania swoich produktów przestrzega obowi¹zu-

j¹cych w bran¿y norm i standardów. Firmê obliguj¹ do tego nie

tylko przepisy prawa, ale tak¿e dobrowolne uczestnictwo w pracach

takich organizacji jak OSA i FEPA, promuj¹cych bezpieczeñstwo

produkcji i u¿ytkowania narzêdzi œciernych. W piêciu grupach pro-

duktów standardowych oferowanych przez firmê profesjonaliœci

znajd¹ wszystkie narzêdzia, których potrzebuj¹ do pracy. 

Obok narzêdzi o typowych rozmiarach i kszta³tach, na bie¿¹co

dostêpnych w magazynie, Saint-Gobain Abrasives jest dostawc¹

rozwi¹zañ na zamówienie – opracowanych i wdra¿anych 

w odpowiedzi na specyficzne potrzeby odbiorców przemys³owych.

Charakterystyka wybranych grup produktów

Przecinaki i flexy

Asortyment: proste (typ 41) oraz z obni¿onym œrodkiem (typ 27 

i 42)

Rodzaje ziarna: wszystkie typy elektrokorundu, wêglik krzemu

Spoiwo: ró¿ne formu³y spoiw

Zastosowanie: obróbka metali (w tym aluminium i stali

nierdzewnej INOX) i kamienia

Narzêdzia œcierne nasypowe

Asortyment: arkusze, kr¹¿ki, pasy bezkoñcowe we wszystkich

wymiarach, pasy segmentowe, rolki

Rodzaje ziarna: elektrokorund, wêglik krzemu, SG, ziarna aglome-

rowane

Pod³o¿a: papier, p³ótno, poliester, Bear-Tex®, siatka

Spoiwo: ¿ywica, klej

Rodzaje nasypu: nasyp pe³ny, nasyp otwarty

Zastosowanie: do obróbki metali, drewna oraz p³yt wiórowych,

szk³a, tworzyw sztucznych itp.

Narzêdzia œcierne spojone

Asortyment: ose³ki, segmenty i œciernice we wszystkich wymiarach

i kszta³tach

Rozdaje ziarna: wszystkie typy elektrokorundu, wêglik krzemu, 

SG i TG

Spoiwo: wysokotemperaturowe, niskotemperaturowe; pe³ny zakres

twardoœci i struktur

Zastosowanie: przemys³ samochodowy, przemys³ lotniczy,

³o¿yskowy, narzêdziowy, elektroniczny, hutniczy i odlewnictwo,

obróbka szk³a (w tym szk³o optyczne), wiele innych dziedzin

Narzêdzia diamentowe

Asortyment:

œciernice – wszystkie wymiary i kszta³ty; ziarno diamentowe lub

regularny azotek boru; spoiwo metalowe, ¿ywiczne lub cerami-

czne

obci¹gacze diamentowe – jedno- i wieloziarniste, p³ytkowe,

rolkowe (rolki diamentowe)

inne narzêdzia œcierne – szereg narzêdzi, w których zastosowano

diament i CBN jako materia³ œcierny: ose³ki, wiert³a, frezy, pelet-

ki, tarcze tn¹ce, pilniki

Zastosowanie: we wszystkich dziedzinach nowoczesnego prze-

mys³u – do obróbki bezpoœredniej twardych i trudno obrabialnych

materia³ów, a tak¿e do obróbki kszta³tuj¹cej (obci¹gania) œciernic

konwencjonalnych

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: przez sieæ dystrybutorów na terenie ca³ego kraju

Us³ugi: doradztwo techniczne, transport, realizacja nietypowych

zamówieñ

Aprobaty i certyfikaty: Zintegrowany System Zarz¹dzania: PN-

ISO 9001, PN-ISO 14001, PN-ISO 18001, Certyfikat Instytutu

Obróbki Skrawaniem na Znak Bezpieczeñstwa B (œciernice do

przecinania o kszta³tach 41, 42 oraz do zgrubnego szlifowania 

o kszta³cie 27)

SAINT-GGOBAIN AABRASIVES SSp. zz oo.o.

ul. TToruñska 2239/241, 662-6600 KKo³o

tel. 0063 2261 771 000, ffaks 0063 2272 004 001

www.saint-ggobain.abrasives.com.pl

e-mmail: iinfo.kolo@saint-ggobain.com
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