
KAPA SLADDEN - 
INTE EFFEKTEN!

  KAPNING OCH SLIPNING MED 
BATTERIDRIVNA VINKELSLIPAR

ABRASIVE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE

GRINDING

NU KAN 

ALLA SLIPA ALLT 

UTAN SLADD!



Norton Accu 1-2-3 Multi Purpose - 
gör allt utan skivbyte! 

Patenterad skiva som kapar, slipar och polerar ALLA 
material som stål, glas, aluminium, betong, sten, 
koppar, plast, trä och rostfritt. Med Norton 1-2-3 
behövs inga skivbyten för olika material eller 
användningsområden. 

Kapa sladden - inte effekten 
med Norton Accu 
Batteridrivna vinkelslipar har funnits i fl era år… men batterierna tog slut fort och effekten 
minskade snabbt. Nu har en ny generation batteridrivna vinkelslipar kommit med en ny typ av 
uppladdningsbara batterier som ger väsentligt förbättrad batteritid och effekt. 

Den här utvecklingen ställer också krav på att kapskivor och navrondeller är anpassade och optimerade 
för den förbättrade batteritiden och effekten. Det nya sortimentet Norton Accu gör just detta! De nya 
Norton Accu kapskivorna och navrondellerna har utvecklats i samarbete med de ledande tillverkarna av 
batteridrivna vinkelslipmaskiner för att maximera effektiviteten och optimera batteriets livslängd.

Norton Accu kapskivor och navrondeller har utvecklats för att ge minimalt motstånd vid kapning och 
slipning och de friskärande egenskaperna kräver mindre effekt från batteriet. De har också 
specialutvecklat bindemedel och slipmedel som ger komfortabel slipning och kapning samt längre 
skivlivslängd. 

Det nya Norton Accu-sortimentet omfattar:



Norton Accu 1,0 mm - kapskiva för 
maximal batteritid! 

Kapskiva med 1,0 mm tjocklek som ger raka och fi na 
snitt samtidigt som batteritiden optimeras. Kapskivans 
friskärande egenskaper ger effektiv kapning utan att 
kräva mer effekt. Norton Accu 1,0 mm ger effektiv 
kapning i både rostfritt och kolstål.
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EN ISO 9001, EN ISO 14001 och OHSAS 18001
Certifi kat nr. 71 100 H 287, 71 104 H 021 och 71 116 I 030

Användarvänlighet och högsta säkerhet för användare av kapskivor och navrondeller har högsta prioritet 
hos Norton och Saint-Gobain Abrasives. Norton utvecklar och tillverkar alla kapskivor och navrondeller 
enligt europeisk standard (EN12413 - Safety requirements for bonded abrasice products) och är godkända 
enligt internationell säkerhetsstandard oSa, kvalitetsstandard ISO 9001, miljöstandard ISO 14001 samt 
OHSAS 18001 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Prova Norton Accu nu !
Kontakta din Norton-
leverantör för att testa 
Norton Accu.

Kapskivor för batteridrivna vinkelslipmaskiner

Art. Nr Dimension Specifi kation EAN-kod

66252843020 115x1.0x22.23 A60R-BF41 EXPERT 5900442738644 5x20

66252843019 125x1.0x22.23 A60R-BF41 EXPERT 5900442738637 5x20

Kap-, slip- och polerskivor för batteridrivna 
vinkelslipmaskiner

Art. Nr Dimension Specifi kation EAN-kod

66252843018 115x2.2x22.23 C46P-BF27 EXPERT 5900442738613 2x20

66252842832 125x2.2x22.23 C46P-BF27 EXPERT 5900442736619 2x20

Norton Expert Accu

90º 30º 15º

90º 30º 15º

90º 30º 15º


