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Discos de diamantes para cortadores de fugas
Discos de corte

Cortar com perfeição: Com discos de
diamantes para cortadores de fugas
O conjunto de discos de diamantes da Wacker Neuson está
construído à medida dos modelos de cortadoras de fugas da
série BTS da Wacker Neuson. Estão disponíveis as três
classes de desempenho, que se caracterizam pelas suas
diferentes alturas de segmentos. Os nossos discos de
diamantes são certificados pela oSa, a organização para
segurança de ferramentas abrasivas. O resultado: Qualidade
de primeira classe em discos de diamantes para cortes
limpos e perfeitos e aplicações eficientes.

3 classes de desempenho com 3 alturas de segmentos●

Ajustados para a série de cortadoras de fugas da Wacker●

Neuson
Certificado por oSa●

3 Classes de desempenho de corte

Os nossos produtos de topo recebem 4
estrelas: Estes discos de diamantes
oferecem um desempenho de corte muito
elevado e um tempo de trabalho elevado.
São aconselhados no uso diário para
máquinas de alto rendimento.

A qualidade de 3 estrelas dos nossos
discos de diamantes é o nosso centro
dourado. O resultado: Desempenho de
corte excepcional e bons tempos de
trabalho para o uso frequente.

Os discos de diamantes de duas estrelas
são a classe base da Wacker Neuson.
Oferecem um óptimo desempenho de
corte e um tempo de trabalho para o uso
esporádico.

12 mm de altura de segmento 10 mm de altura de segmento 8 mm de altura de segmento

<h1/>

Diversas áreas de aplicação
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Para todos os tipos de concreto Para asfalto e pavimento

Para betão fresco Para todos os materiais de construção correntes

Dados técnicos

Classe de desempenho: 4 Estrelas ****

 350 mm Ø 400 mm Ø 450 mm Ø 500 mm Ø

Diâmetro do furo 25.4
mm
Rotação (max.) 1/min 5,500 4,800 4,250 3,850

Altura do segmento mm 12 12 12 12

 600 mm Ø 750 mm Ø 900 mm Ø

Diâmetro do furo
Rotação (max.) 1/min 3,200 1,300 1,100

Altura do segmento mm 12 12 12

Classe de desempenho: 3 Estrelas ***

 350 mm Ø 400 mm Ø 450 mm Ø 500 mm Ø

Diâmetro do furo
Rotação (max.) 1/min 5,500 4,800 4,250 3,850

Altura do segmento mm 10 10 10 10

Classe de desempenho: 2 Estrelas **

 350 mm Ø 400 mm Ø 450 mm Ø 500 mm Ø

Diâmetro do furo
Rotação (max.) 1/min 5,500 4,800 4,250 3,850

Altura do segmento mm 8 8 8 8

Os discos de diamantes aqui expostos existem com os nomes "concrete", "asphalt" e"green concrete". São construídos com exactidão para materiais
específicos. Por favor clique no painel de navegação esquerdo em "Variantes" para ver o nosso programa de discos de diamantes para cortadoras de
fugas completo.
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Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


