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Valmistettu metallille. Tehty asiantuntijoille. Made in Germany. 

AK890Y 
Kehitetty… 

Sopii myös… 

Alumiinille Värimetallille 

Ruostumattomalle 
teräkselle 

Seostamatto-
malle teräkselle 

Superseoksille 

UUT
UUS

AF890 
Kehitetty… 

AF799 
Kehitetty… 

Sopii myös… 

Alumiinille Värimetallille 

Ruostumattomalle 
teräkselle 

Seostamatto- 
malle teräkselle 

Superseoksille 

Sopii myös… 

Alumiinille Seostamattomalle 
teräkselle 

Ruostumattomalle 
teräkselle 

Värimetallille 
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lisää merkittävästi
tuottavuutta

Kaiken kaikkiaan 
vakuuttavia tuloksia

> Suurin mahdollinen kappaleesta hiottu ainemäärä
aikayksikössä geometrisesti muotoillun keraamisen rakeen
ansiosta

> Erittäin lyhyet työstöajat nopeamman hionnan ansiosta 
verrattuna tavanomaisiin keraamisiin hiomarakeisiin

> Viileä hionta ilman työstettävän materiaalin mustumista ja 
erittäin pitkällä käyttöiällä

> Suurempi lastutila - myös alumiinia hiottaessa

Kaikki hyöty irti hiomatehosta

Käytäntö on osoittanut, että ACTIROX-hioma-aineet tuottavat
paremman hiomatehon kuin vastaavat perinteiset hioma-
aineet – ja vieläpä tasaisella pintaviimeistelyllä.

Saat suuremman kappaleesta hiotun ainemäärän kuin mitä 
voisit odottaa määritetyllä raekoolla, mutta pinnasta ei tule
karkeampi. Todellinen etu hiontaprosessissa.

Pinta

VSM ACTIROX -tuotteet

Hiottu ainemäärä Pinta

Rullat
(maksimileveys) Leveät nauhat Kapeat nauhat Laikat

Pohja-
materiaali Raeteknologia Ominaisuudet VSM-valikoima

Kangas VSM ACTIROX TOP SIZE

Kuitu VSM ACTIROX TOP SIZE

Kuitu VSM ACTIROX

alhainen tai keskisuuri kosketuspaine
keskisuuri tai suuri kosketuspaine
soveltuu myös märkähiontaan

TOP SIZE
hioma-aktiivinen lisäpinnoite alentaa lämpötilaa 
hionta-alueella

Taustamateriaalin joustavuus
(sarjan viimeinen kirjain:)
Y erittäin kestävä

Viimeksi tarkistettu: 08/2022

UUT
UUS

Hieno

VSM ACTIROX

VSM CERAMICS Plus
VSM CERAMICS

VSM STEARATE
Plus

VSM ZIRCONIA ALUMINIA
VSM

COMPACTGRAIN

VSM ALUMINIUM OXIDE
VSM SILICON CARBIDE

VSM NON-WOVEN
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Tarjous on voimassa taulukossa mainituille tuotteille niin kauan kuin niitä riittää tai 31.12.2022 asti. 
Kaikki hinnat ovat nettohintoja eivätkä ne sisällä lakisääteistä arvonlisäveroa ja hintoihin lisätään mahdolliset rahti- ja 
pakkauskustannukset. Tuotteiden kohdalla sovelletaan normaaleja myynti- ja takuuehtojamme, jotka ovat nähtävissä osoitteessa 
https://maantera.fi/. Pidätämme oikeuden kampanjaan liittyviin muutoksiin. 




