
O mais recente sistema de troca de disco para esmerilhadeiras

no
vo

X-LOCK Somente um clique

Solução  

de 2 etapas



A linha de produtos X-LOCK
Desde a preparação até ao acabamento, uma solução rápida e simples para todas as aplicações.

Discos de corte Discos de esmerilhamento Discos de lixa em lamelas Discos de fibra Discos SCM

8913 siacut
Rápido desempenho  
de corte

8933 siagrind
Longa vida útil

2824 siaflap
Disco de alto  
desempenho

4560 siabite
Elevada remoção  
de material

6270  
siamet scm LS
Melhor desempenho

6924 siamet scm
Maior agressividade

Corte

Rebarbamento

Preparação de solda

Remoção de solda

Refinamento de superfícies

Corte Rebarbamento Preparação de solda

X-LOCK – O mais recente sistema de troca de disco para esmerilhadeiras



Funciona do seguinte modo!

  Somente um clique – Rápido e Simples
O novo sistema de troca para mudar acessórios da esmerilhadeira com somente um clique.
A interface X-LOCK da cabeça da esmerilhadeira e do acessório permite uma montagem simples e sem esforço.

Fixar Remover

Preparação de solda Remoção de solda Refinamento de superfícies

1. Centralizar o disco
2. Pressionar até fazer clique
3. Pronto para o trabalho

1. Segurar o disco
2. Acionar a alça
3. Trocar o disco
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Aço carbono: Remoção de solda
Velocidade máxima com X-LOCK

Aço inoxidável: Remoção de solda
Velocidade máxima com X-LOCK

2824 siaflap

Disco de lixa em lamelas
Grão: # 40

Esmerilhadeira
11.000 r.p.m. recomendado*

6924 siamet HD

Disco SCM
Grão: grosso

Esmerilhadeira
7.500 r.p.m. recomendado*

6270 siamet SCM LS

Disco
Grão: médio

Esmerilhadeira
7.500 r.p.m. recomendado*

Remoção de solda Refinamento  
de superfícies

Refinamento  
de superfícies

Até

40 %
mais rápido

Até

30 %
mais rápido

Comparado com o processo tradicional com três discos fibra de zircônio e sem interface X-LOCK

Comparado com o processo tradicional com três discos fibra de zircônio e sem interface X-LOCK

Prato de apoio

Prato de apoio

X-LOCK – O mais recente sistema de troca de disco

4560 siabite

Disco de fibra cerâmica
Grão: # 80

Esmerilhadeira
7.500 r.p.m. recomendado*

Solução  

de 2 etapas

Remoção de solda

www.sia-abrasives.com
Sua solução para uma superfície perfeita

* Recomendações de velocidade com base no diâmetro do disco de 115 mm e 125 mm.
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