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LAMELLENSCHIJVEN

time saving abrasives



De Performance schijf is één van de meest 
veelzijdige schijven ter wereld. Dankzij 
de unieke en innovatieve combinatie van 
keramische en zirkonium schuurkorrels kan 
elk metaal in recordtijd bewerkt worden. 
Deze schijf combineert de agressiviteit 
en levensduur van de Ultimate lijn met 

het gebruiksgemak van de Industrial 
lijn. Het maakt van de Performance 
schijf de gedroomde allrounder voor 
topprestaties. De blauwe topcoating zorgt 
ervoor dat deze schijf veel koeler schuurt. 
Dit verlengt de levensduur en voorkomt 
inkleven bij zachtere materialen.

De gedroomde allrounder

De Ultimate schijf is de hoogst verspanende 
lamellenschijf die er op de markt te 
vinden is. Dankzij de speciaal opgebouwde 
keramische korrel zorgt deze schijf voor 

de hoogste verspaning bij hoge druk. De 
ideale schijf dus voor het zwaardere werk, 
zoals bij scheepswerven, bruggenbouwers, 
spoorwegen, energiesector,...

De beste schijf voor zware verspaning

Met de Industrial lijn biedt Cibo een gamma 
lamellenschijven aan met een ideale prijs-
performantieverhouding. 

De Industrial inox schijf is de perfecte 
instapschijf voor het bewerken van roestvast 
staal. Dankzij het speciaal ontwikkelde 
flexibel linnen haalt deze schijf meteen 
een hoog rendement en dat zelfs bij lagere 
druk. In combinatie met de hoogwaardige 
100% zirkonium korrel zorgt de Industrial 
inox schijf voor het beste rendement bij 
lage druk en minder krachtige machines 
van 750 watt.

De Industrial schijf voor staal gebruikt 
dezelfde hoogwaardige schuurkorrel als de 
inox variant maar heeft een iets stuggere 
poly-cotton drager. Deze drager werd 
speciaal ontwikkeld voor lamellenschijven, 
waardoor de levensduur bijna twee keer 
zo lang is in vergelijking met een klassieke 
lamellenschijf. De poly-cotton drager 
komt het best tot zijn recht bij een iets 
hogere druk en zorgt voor een constant 
slijtpatroon. Het resultaat is een constante 
verspaning van begin tot eind.

De beste prijs-performantieverhouding
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verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 750 W

verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 750 W

verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 1200 W

verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 1200 W

korrel:  100% zirkonium

drager:  linnen 
top coating:  nee

werkdruk:  laag

korrel:  100% zirkonium

drager:  polycotton 
top coating:  nee

werkdruk:  medium

korrel:  zirkonium + ceramisch

drager:  polycotton 
top coating:  ja

werkdruk:  hoog

korrel:  ceramisch

drager:  polycotton 
top coating:  ja

werkdruk:  hoog
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alu

alu
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staal

staal

staal

hoogwaardige
legeringen

hoogwaardige
legeringen

hoogwaardige
legeringen

hoogwaardige
legeringen
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glasvezeldrager

glasvezeldrager

vlak

conisch

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FSF/40/115

60 13.300 FSF/60/115

80 13.300 FSF/80/115

120 13.300 FSF/120/115

Ø125x22,2

40 12.200 FSF/40/125

60 12.200 FSF/60/125

80 12.200 FSF/80/125

120 12.200 FSF/120/125

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FSC/40/115

60 13.300 FSC/60/115

80 13.300 FSC/80/115

120 13.300 FSC/120/115

Ø125x22,2

40 12.200 FSC/40/125

60 12.200 FSC/60/125

80 12.200 FSC/80/125

120 12.200 FSC/120/125

* alles verpakt per 10 stuks en leverbaar uit voorraad.

INOX

De beste prijs-performantieverhouding

verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 750 W

korrel:  100% zirkonium

drager:  linnen 
top coating:  nee

werkdruk:  laag
alu staal

hoogwaardige
legeringeninox



glasvezeldrager

glasvezeldrager

vlak

conisch

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FNF/40/115

60 13.300 FNF/60/115

80 13.300 FNF/80/115

Ø125x22,2

40 12.200 FNF/40/125

60 12.200 FNF/60/125

80 12.200 FNF/80/125

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FNC/40/115

60 13.300 FNC/60/115

80 13.300 FNC/80/115

Ø125x22,2

40 12.200 FNC/40/125

60 12.200 FNC/60/125

80 12.200 FNC/80/125

STAAL
verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 750 W

korrel:  100% zirkonium

drager:  polycotton 
top coating:  nee

werkdruk:  medium
alu staal

hoogwaardige
legeringeninox



* alles verpakt per 10 stuks en leverbaar uit voorraad.

glasvezeldrager

glasvezeldrager

vlak

conisch

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FPF/40/115

60 13.300 FPF/60/115

80 13.300 FPF/80/115

Ø125x22,2

40 12.200 FPF/40/125

60 12.200 FPF/60/125

80 12.200 FPF/80/125

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FPC/40/115

60 13.300 FPC/60/115

80 13.300 FPC/80/115

Ø125x22,2

40 12.200 FPC/40/125

60 12.200 FPC/60/125

80 12.200 FPC/80/125

De gedroomde allrounder

verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 1200 W

korrel:  zirkonium + ceramisch

drager:  polycotton 
top coating:  ja

werkdruk:  hoog
alu staal

hoogwaardige
legeringeninox





glasvezeldrager

glasvezeldrager

kunststofdrager

vlak

conisch

M14  vlak

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FTF/40/115

60 13.300 FTF/60/115

80 13.300 FTF/80/115

Ø125x22,2

40 12.200 FTF/40/125

60 12.200 FTF/60/125

80 12.200 FTF/80/125

afmetingen korrel TPM max code

Ø 115x22,2

40 13.300 FTC/40/115

60 13.300 FTC/60/115

80 13.300 FTC/80/115

Ø125x22,2

40 12.200 FTC/40/125

60 12.200 FTC/60/125

80 12.200 FTC/80/125

afmetingen korrel TPM max code

Ø125x22,2
40 12.200 FTPM/40/125

60 12.200 FTPM/60/125

geventileerde
drager

* alles verpakt per 10 stuks en leverbaar uit voorraad.

De beste schijf voor zware verspaning

verspaning:  

levensduur:  
 

finishing: 
 

aanbevolen vermogen: vanaf 1200 W

korrel:  ceramisch

drager:  polycotton 
top coating:  ja

werkdruk:  hoog
alu staal

hoogwaardige
legeringeninox

M14 aansluiting zorgt voor een snelle 
schijfwisseling zonder flenzen 



glasvezeldrager oversteek

afmetingen korrel TPM max code

Ø125x22,2

40 12.200 FOV/40/125

60 12.200 FOV/60/125

80 12.200 FOV/80/125

ideaal om zwaar te verspanen 
in een binnenhoek!

Bij een oversteek lamellenschijf zijn de lamellen 
zodanig geplaatst dat ze verder ‘oversteken’ op 
de drager in vergelijking met een standaard 
lamellenschijf. Het grote voordeel van dit type 
schijven is dat de lamellen zich heel soepel 
gedragen en makkelijk de vorm van de lasnaad 
volgen in een hoekprofiel. Door de positie van 

de lamellen is de kans op beschadigingen ook 
onbestaande, omdat direct contact tussen 
drager en werkstuk vermeden wordt. De 
oversteek lamellenschijf is dus de ideale keuze 
om zwaar verspanend werk uit te voeren in 
een binnenhoek.

De oversteek lamellenschijf: zwaar verspanen in binnenhoek





Het belang van (de juiste) snelheid!
De simpele waarheid is dat schuurmachines niet verschillen van andere snijgereedschappen. Als je ze op de verkeerde snelheid 
gebruikt, presteren ze in het beste geval onvoldoende en verslijten ze te snel. In het slechtste geval doen ze hun werk 
helemaal niet. Om je te helpen de juiste snelheid te hanteren, vind je hieronder een korte leidraad voor veelgebruikte machines.

Te verwerken materiaal 4 ½” / 115mm 5” / 125mm 7” / 178mm

Roestvrij staal, gereedschapsstaal 7.000 – 9.000 6.000 - 8.000 5.000 - 6.000

Gietijzer, koolstofstaal 7.000 – 9.000 6.000 - 8.000 5.000 – 6.000

Non-ferrometalen, koper, messing 6.000 – 7.000 5.000 - 6.000 4.000 – 5.000

Aluminium, zink 6.000 – 7.000 4.000 - 5.000 4.000 – 5.000

Hard en gehard staal 4.000 – 5.000 3.000 - 4.000 2.000 – 3.000

Titanium en titaniumlegeringen 4.000 – 5.000 3.000 – 4.000 2.000 – 3.000

De Finipower Plus is de allrounder onder de machines. Gezien 
zijn ruim toerentalbereik is deze haakse slijper de ideale partner 
voor al uw schuur- en slijpwerk. 

De ideale schuurmachine om het meeste rendement uit onze 
lamellenschijven en RCD afwerkingsschijven te halen.

The perfect companion

Specificaties SMFP+

Voor schijven tot max. 150 mm*

Spanning 220-230V

Opgenomen vermogen 1.750 W

Afgegeven vermogen 1.070 W

Nullast toerental 2.000 - 7.600 t/min

Schroefdraad as M14

Kabellengte 5 m

* Beschermkap voor schijven van diameter 115 mm en 125 mm is standaard bijgeleverd. De beschermkap 
voor schijven van diameter 150 mm is afzonderlijk verkrijgbaar.

Snelheden in TPM.



VERDEELD DOOR INTERESSANT?
ONTDEK ALLES OVER ONS GAMMA

WWW.CIBO.BE

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België 
T +32 (0)16 61 85 85 - info@cibo.be
www.cibo.be

time saving abrasives


