
DÖNER BİLEME ELMASLARI
ÜRETİM VE HİZMET MÜKEMMELİYETİ



SAINT-GOBAIN STAVERTON’DAKİ 
ÜRETİM TESİSİNİ GENİŞLETİYOR
Sektörün yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı taşlama ekipmanları ihtiyacı devamlı 
arttığından, sürekli olarak taşlama taşlarınızın ideal koşullarda kalmaya devam etmesini 
garanti edecek en ileri üretim yeteneklerini geliştiriyoruz.
Yakın zamanda makinelere yaptığımız yatırım, Staverton (İngiltere) tesisimizin üretim hattı 
kapasitesini ikiye katlamasını ve teslimat sürelerini azaltmasını sağlamıştır. 
Staverton tesisi, Norton Winter ve diğer bileme aleti markalarının montajı, özel 
dengelemesi ve yeniden profil açması dahil olmak üzere farklı uygulamalar ve çeşitli 
hizmetler için 3D tasarım geliştirmeden bütün bir ürün yelpazesinin üretimine kadar, döner 
bileme elmasları için özel en yüksek kalitede performans sunuyor.
Profil bileme rölelerinin dünya genelindeki üretim ve servis merkezi olarak Staverton, 
elmas bileme takımı faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor.

LİDER TEKNİK UZMANLIK
Tüm hizmet yelpazemizden faydalanın:
• En sıkı çalışma toleranslarını sürdürmek için bileme takımlarını 

spindle’a monte etme
• Hassasiyet ve zamanlamayı koruyarak ürün kullanım ömrünü uzatan 

yeniden kaplama/tamir hizmeti
• Sürecinizi ideal hale getirecek verilere dayalı ürün tasarımı
• Spindle onarımı ve/veya değişimi
• FIS proses analizi, MDress, süreç izleme ve teşhis gibi ek hizmetler

Norton Winter, Saint-Gobain’in tescilli markasıdır.
Form # XXXX

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

CNC BİLEME ELMASLARI
Özel ve dayanıklı bağlayıcımız ile birleştirilen nitelikli doğal elmaslar ve CVD tip elmaslar; 
rulman, dişli (sonsuz, konik ve profil taşlama), otomotiv, kesici takım imalatı ve havacılık 
dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde doğruluk ve daha uzun dayanıklılık sunuyor.

PROFİL-RÖLE BİLEME ELMASLARI
Tüm piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak iki alternatif sunuyoruz:

Ters kaplamalı röle bileme elmasları: 
• En sıkı toleranslar için

• İnce ve karışık profiller

• Yüksek doğruluk 

İnfiltre röle bileme elmasları:

• Daha uzun kullanım ömrü

• Daha kısa teslimat süresi

• Tanecik ve/veya CVD takviyeleri

• Daha açık taşlar için daha düşük yoğunluk

• Daha agresif taş özellikleri için tavsiye 
edilir

Daha fazla bilgi için, yerel Norton Winter temsilciniz ile iletişime geçin:

staverton@saint-gobain.com

Saint-Gobain Aşındırıcılar
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 
Esas Ofispark Kat:9 34843 Maltepe, 
İstanbul Turkey
TEL: 0216 217 12 50


