OPPOLD POLSKA - ul. Budowlanych 6 - PL 45-005 Opole - Tel: 77-4570101 – 602215426 - 535173433
www.oppold.pl
www.otto-kleje.pl
e-mail: oppold@oppold.pl
oppold@opole.home.pl

QuickWood System
Oscylujące ściernice listkowe QUICK –Disc
Model QD + QD-D

Optymalna praca na twardym i miękkim drewnie, jak i fornirze i MDF-ie
QUICK - Disc dla jeszcze lepszego szlifowania końcowego na powierzchni i w profilu
QUICK – Disc umożliwiają efektywne łamanie kantów
QUICK – Disc do szerokiego zastosowania
QUICK – Disc charakteryzują się długą żywotnością
QUICK – Disc gwarantują ekonomiczne wykorzystanie
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Szlifowanie wykańczające i między lakierowaniem

Technika szlifowania QuickWood wykorzystuje jedyne w
swoim rodzaju oscylujące dyski szlifujące Quick Disc do
lepszego szlifu właściwego. Ten szlif został nazwany
szlifowaniem wykańczającym. Technika szlifowania
QuickDisc może być stosowana zarówno przed
gruntowaniem jak i do szlifowania między lakierowaniem.
Podczas szlifowania wykańczającego drewna za pomocą
ściernic listkowych QUIK-Disc usuwane są z powierzchni
elementu włókna drewna (bez powstawania nowych
włokien), a także drobinki kurzu.
Poprzez oscylujące ruchy ściernic listkowych Quick Disc
występuje delikatne łamanie kantów i powierzchnia
obróbcza jest równomiernie szlifowana. W przypadku
rezygnacji z skośnych końcowych kołnierzy można
zamontować Quick Disc również równolegle - na prosto.
W takim przypadku należy użyć dwustronnych QUICKDisc.
W odróżnieniu od innych systemów szlifowania między
lakierowaniem ściernice listkowe QuickDisc usuwają
tylko te zbędne cząstki nie naruszając przy tym
powierzchni obrabianego elementu. Nie występuje ryzyko
zadrapań.

Dane techniczne






Dostępne średnice zewnętrzne: 250, 300, 350 mm
Dostępne jako jedno lub dwustronne ściernice listkowe, w zależności od obszaru zastosowania
Dostępne w ziarnistości od K. 60-600, jako tlenek aluminium (Aluminiumoxid-Standard) lub węglik krzemu
(Siliziumcarbid)
Wewnętrzne pierścienie ściernicy listkowej mają różne kolory, w zależności od rodzaju ziarnistości
Następujące standardowe rodzaje ziarnistości dostępne bezpośrednio z magazynu:
K.120
K.180
K.240
K.320






czerwone
zielone
żółte
niebieskie

gruboziarnisty
uniwersalne
średni
drobnoziarnisty

agresywne szlifowanie wykańczające
ogólne szlifowanie wykańczające i szlifowanie miedzy lakierowaniem
delikatne powierzchnie
bardzo delikatne powierzchnie

Opatentowana technika oscylacji poprzez QUICK- kołnierz końcowy i QUICK kołnierz dystansowy dla
następujących dostępnych rozmiarów trzpienia: 30, 32, 50 oraz sześciokątny (HX). Dostępny jest aluminiowy adapter
dla innych rozmiarów trzpienia.
Obliczenie ilości QUICK-Disc = (długość wrzeciona w mm – 40 mm)/11 (z oscylacją)
Obliczenie ilości QUICK-Disc = (długość wrzeciona w mm) / 11 (równoległe rozmieszczenie)

