
time saving abrasives

CERAMISCHE LIJN NL



WAAROM KIEZEN VOOR

CERAMISCH?
Met ceramisch slijpt u sneller, koeler en langer.

In de schuurwielen, banden en schijven van de cera-
mische lijn van Cibo, zit een zelfscherpende cerami-
sche korrel verwerkt. Dit garandeert u ten allen tijde 
een zeer hoog verspanend vermogen.

De tijd dat ceramisch linnen enkel presteerde on-
der hoge druk en op zeer zware machines is voorbij. 
Dankzij de unieke micro-kristallijne structuur breken 
de korrels van het ceramisch linnen van Cibo al bij een 
matige tot gemiddelde druk uit. Zo behoudt het zijn 
haast onverminderde snijkracht gedurende de volle-
dige levensduur.

Dat stelt ons in staat om het ceramisch linnen nu te 
verwerken in combi-producten. Hierbij combineren 
we het agressieve ceramische linnen met 3D schuur-
materialen met een dempende werking. Dat resul-
teert in producten die een hoge afname combineren 
met een fijne finish.

Ontdek hier de volledige ceramische lijn van Cibo.



Met de RCD Ultra Coarse hebt u dankzij het ceramische linnen een zeer agressieve 
schijf in handen, terwijl de surface conditioning tussen de ceramische lamellen de 
krasdiepte beperkt. Dankzij de dempende werking van de surface conditioning la-
mellen is een grote controle tijdens het slijpen gegarandeerd. Op die manier kan u 
in één stap zware lasnaden wegslijpen en ze meteen vlekkeloos afwerken.

RCD ULTRA COARSE

Gecontroleerde zware verspaning

afmetingen korrel code

Ø 125x22 UC RCD/UC/125

Met het ceramische combiwiel ontwikkelt Cibo het eerste schuurwiel dat een agres-
sief ceramisch linnen combineert met een zachte tex. Hierdoor ontstaat een wiel met 
2 functies. Drukt u hard, hebt u een agressief wiel met een hoog verspanend vermo-
gen. Schuurt u met minder druk, creëert u met deze wielen met gemak een fijne 
egale finish.

CERAMISCHE COMBIWIELEN

Verspanen of finishen? U kiest!

Ø breedte korrel code

120 110 60 FMCMC/60/120110
120 50 60 FMCMC/60/12050

FMCMC - M14

Ø breedte korrel code

100 100 60 FMCAC/60/100100
100 50 60 FMCAC/60/10050

FMCAC - as diameter 19,6

Ø breedte korrel code

80 50 60 CSC/60/80506
100 50 60 CSC/60/100506

CSC - stift 6 mm



time saving abrasives

UW VERTROUWDE PRODUCTEN, NU OOK VERRIJKT MET CERAMISCH LINNEN.

Deze ceramische fiberschijf is uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen op rvs, 
chroom en harde staalsoorten. Dankzij de schuuractieve toevoeging aan de ceramische korrel, 
blijft een snelle en koele verspaning gegarandeerd.

CERAMISCHE FIBERSCHIJVEN
Met schuuractieve toevoeging

Deze ceramische lamellenschijf is uitermate geschikt voor zeer zware toepas-
singen en een snelle verspaning. Nu ook verkrijgbaar met een geventileerde 
plastic backing voor een nog koeler slijpresultaat.

TOP-LIJN LAMELLENSCHIJVEN
Stel hoge eisen aan uw lamellenschijf!

Glasvezeldrager

FX Fiberschijven

Geventileerde kunststofdrager

Verkrijgbaar in:
Diameter: 115 - 125 - 180
Korrel: 36 - 40 - 60 - 80 - 120

Verkrijgbaar in: 
Type: conisch, vlak en oversteek
Diameter: 115 - 125
Korrel: 40 - 60 - 80

Verkrijgbaar in:
Type: vlak
Diameter: 125
Korrel: 40 - 60

VERDEELD DOOR INTERESSANT?
ONTDEK ALLES OVER ONS GAMMA:

 WWW.CIBO.BE

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België 
T +32 (0)16 61 85 85 - F +32  (0)16 61 84 84
www.cibo.be


