siafix
sia Abrasives hızlı değiştirilebilir diskler

siafix hızlı değiştirme sistemi

siafix – hızlı ve kolay
Yüksek alaşımlı metalden kompozit malzemeye kadar ve malzeme kazımadan yüzey işlemlerine kadar sia Abrasives'in
siafix ürünleri pratik bir hızlı değiştirme sistemi sunar ve ulaşması güç olan yerlerde kullanım için idealdir.

2511 siabite

2820 siamet

2925 sialoX

2824 siaflap

Kaplamalı
zımpara
kağıtları
Şunlar için optimum

En hızlı kazıma

Farklı metallerde genel
zımparalama ve son kat
uygulama

Yapı çeliği ve demir
olmayan metallerde
genel zımparalama

Yüksek dayanım süresi

Avantajlar

• Yüksek dayanım süresi
• Agresif zımparalama
• Düşük ısılı zımparalama

• Yüksek kenar stabilitesi,
yüksek yırtılma mukavemeti
• Güçlü

• Yüksek kenar stabilitesi,
yüksek yırtılma mukavemeti
• Üniversal olarak kullanılabilir

• İyi kazıma oranı
• Sabit yüzey kalitesi
• Yüksek dayanım süresi

Ürün profili
Kum tipi

Seramik korindon

Zirkon korindon

Korindon

Zirkon korindon

Kum aralığı

36; 50; 60; 80; 120

24; 36; 60; 80; 120

40; 60; 80

Taban
Özel katman
Malzeme
Alaşımsız çelik / düşük alaşımlı
çelik / yapı çeliği

Y bez
Soğutucu etkin madde

X bez
Aktif etken maddeler

X bez
Aktif etken maddeler

































Ø 25, 50, 75 mm

Ø 25, 50, 75 mm

Ø 25, 50, 75 mm

Yüksek alaşımlı çelik / paslanmaz çelik
Demir olmayan metaller
Diğer metaller
Uygulama
Sert
Standart
Hafif
Boyutlar
Çap

36; 60; 80; 120; 180;
240; 320
Y bez
Aktif etken maddeler



 Ana uygulama
 Yan uygulama

Ø 50 mm
Diğer ürünler için bkz. www.sia-abrasives.com

Performans karşılaştırması
Kazıma

2511 siabite – 2925 sialoX'a göre %200 daha iyi zımparalama performansı
Soğutucu etkin maddeli seramik oranı sayesinde paslanmaz çelik ve yüksek
alaşımlı çelik için mükemmel uygundur. Yapı çeliğinde yüksek kazıma oranı için
de son derece uygundur.
2820 siamet – 2925 sialoX'a göre %100 daha iyi zımparalama performansı
Yüksek kenar stabilitesi ve aktif etken maddeler sayesinde hem yapı çeliği hem
de demir olmayan metaller için uygun Allrounder serisi.

Süre

2925 sialoX
Yapı çeliği ve demir olmayan metaller için olağanüstü fiyat/performans oranına
sahip giriş seviyesi alet.

siafix hızlı değiştirme sistemi

Uygulama alanları
• Çapak giderme
• Boyayı giderme
• Renk değişimlerini giderme
• Yüzey perdahı
• Tesviye, hataları düzleme

6924 siamet hd

6270 siamet SCM LS

6140 siafleece sd

6300 siastrip

Elyaf keçe
zımpara
Şunlar için optimum

Hızlı zımparalama

Yüksek dayanım süresi

Alüminyum son
kat uygulama

Pas giderme

Avantajlar

• Ciddi zaman tasarrufu
• Kenarlarda uzun ömürlü
ve dirençli
• Düşük yağlama eğilimi

• Yüksek dayanım süresi
• Yüzeylerde kusursuz son kat
• Üstün kenar stabilitesi

• Pürüzsüz yüzey görünümü
ve yüksek dayanım süresi
• Yüksek yırtılma mukavemeti
• Düşük tıkanma

• Tıkanma yok
• Olağanüstü performans
ve dayanım süresi

Korindon
extra coarse – medium
Izgara bez
–

Blue fired alüminyum oksit
coarse – very fine
Izgara bez
–

Korindon
medium – very fine
Bez
–

Silisyum karbür
extra coarse
Naylon elyaf yapı
–

Ürün profili
Kum tipi
Kum aralığı
Taban
Özel katman
Malzeme
Alaşımsız çelik / düşük alaşımlı
çelik / yapı çeliği

Yüksek alaşımlı çelik / paslanmaz çelik
Demir olmayan metaller
Diğer metaller
Uygulama
Sert
Standart
Hafif
Boyutlar
Çap

































Ø 20, 50, 75 mm

Ø 50, 75 mm




Ø 20, 50, 75 mm

 Ana uygulama
 Yan uygulama

Ø 50, 75 mm
Diğer ürünler için bkz. www.sia-abrasives.com

Performans karşılaştırması

siafix

Kazıma

Fastening systems
6924 siamet hd – 6270 siamet SCM
LS'ye göre % 40 daha iyi zımparalama
performansı
Yapay reçine ve tane kaplamasında yüksek
yoğunluk sayesinde yapı çeliğinde yüksek
malzeme kazıma için son derece uygundur
6270 siamet SCM LS
Yapı çeliği ve paslanmaz çelikte ön
zımparalama için son derece uygundur

Süre

Tip R
Döndürülerek açılan ve kapatılan sabitleme

siafix hızlı değiştirme sistemi

Sistem çözümü – Paslanmaz çelikte 2K
ipek mat polisaj

Öncesi

1

Sonrası

Kaynak izi pürüzsüzleştirme

2

Yüzey inceltme

Daha az disk
değişimi, daha
fazla zaman
tasarrufu!*
*Zirkon korindon kaplamalı hızlı değiştirilebilir diskli
sia standart prosesiyle karşılaştırma #80, #120, #150

2511 siabite

6924 siamet hd

Tane boyutu: # 80

Tane boyutu: medium

Öneriler:

2 adımlı çözüm
Kaba taşlamadan son kata kadar uzanan sistem
çözümü. Kaplamalı zımpara kağıtlarının ve SCM
ürünlerinin kombine kullanımı sayesinde başlangıçta
yüksek bir kazıma ve son zımparalamada optimum
yüzey kalitesi elde edilir.

siafix destek tabanı ve aksesuar
Güvenli ve hızlı zımparalama
Medium ve sert olarak sunulan siafix destek tabanları, daha hızlı çalışma ilerlemesi için güvenli sabitleme
ve hızlı disk değişimi sağlar
Mil adaptörü dahildir
Tüm tabanlar standart M6 dişlidir ve bir 6 mm mil adaptörüne sahiptir (1/4")
Aksesuar
Standart taşlama makinesi ile kullanılabilmesi için M14 adaptörü ayrı olarak temin edilebilir

Mükemmel yüzey için çözümünüz
www.sia-abrasives.com

03.248.de.11.2020

© by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved

