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MENOR TEMPO DE CORTE
MENOS DESPERDÍCIO
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A fórmula perfeita construída a partir do feedback dos
clientes, o nosso compromisso total com o conforto do
utilizador final e um toque brilhante de tecnologia colocam
em destaque esta nova gama de discos de corte.
A ação de corte impressionante não compromete
o conforto, já que o disco desliza facilmente sobre metal,
enquanto oferece uma potência notável
e um controlo refinado do início ao fim.
Assim, consegue ter um desempenho
de corte mais rápido e mais suave enquanto utiliza
menos discos para o trabalho.

QUE BENEFICIOS OFERECEM?
CONFORTO DO OPERADOR

com redução da fadiga das mãos e menor vibração de corte

MENOR TEMPO DE CORTE

com um disco mais agressivo em duas espessuras para
maior velocidade e durabilidade

MENOS PARAGENS E DESPERDÍCIO

com mais durabilidade e utilizando menos discos
O Norton Quantum3 é o nosso melhor disco de corte da gama,
disponível com espessura de 1.3 mm. Se pretende velocidade de
corte e trabalha com materiais finos ou ocos, o 1.3mm é o disco que
lhe oferece velocidade, conforto e durabilidade, superando os discos
cerâmicos de 1.0mm da concorrência.
Se precisar de cortar materiais mais grossos e pretender maior
durabilidade, então o de 1.6 mm é o disco mais indicado para o
trabalho. Sem esforço, com velocidade e durabilidade!

QUALQUER QUE SEJA A SUA
ESCOLHA, EXPERIMENTE
A AÇÃO DE CORTE EXTRASUAVE, GRAÇAS AO NOSSO
GRÃO CERÂMICO PREMIUM.

DISCOS DISPONÍVEIS
DIAM (mm)
DxExF

VEL. MAX.
(m/seg)

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO SAP

QTD. EMB.

115 x 1,3 x 22,23

80

NQ60ZZ - BF41

66253371348

10

125 x 1,3 x 22,23

80

NQ60ZZ - BF41

66253371351

10

115 x 1,6 x 22,23

80

NQ46ZZ - BF41

66253371349

10

125 x 1,6 x 22,23

80

NQ46ZZ - BF41

66253371352

10
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