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met bliksemsnelle wissels ga je voor maximaal comfort. 

GRENZELOOS

COMFORTABEL

GECONTROLEERD

BLIKSEMSNEL

product flash XXL
Promo geldig van 14/03/2022 t.e.m. 01/07/2022 

time saving abrasives



Deugenietstraat 5, 3150 Tildonk, België | info@cibo.be | www.cibo.be 

PRODUCT FLASH XXL
time saving abrasives

2

LAMELLENSCHIJF

GRIPSCHIJVEN

+ Unieke korrelcombinatie : zirkonium en ceramisch
+ Hoogste efficiëntie zowel bij hoge als bij lage druk
+ Beste keuze voor zowel grof als fijn schuren

Deze gedroomde allrounder combineert een grote verspaning bij hoge druk én een 
enorm gebruiksgemak bij lagere druk. Uitermate geschikt voor inox en staal. 
Diameter 125mm - asgat 22,23mm.

De zelfscherpende ceramische korrel maakt van deze verspanende gripschijf een écht topproduct. De 
LCGR zorgt voor de hoogste materiaalafname op hoog gelegeerde staalsoorten. Diameter 125mm.

IDEAAL VOOR STAAL

Code Prijs

FPC/40/125 € 2,42 10
Beschikbare korrels: P40, P60, P80

Code Prijs

FPF/40/125 € 2,42 10

CONISCH VLAK

+ Hoog snijvermogen door ceramische schuurkorrel

+ Stevige polyester drager verzekert een lange levensduur

+ Uitermate geschikt voor hoge druk

+ Verminderde hitteontwikkeling dankzij de speciale topcoating

+ Makkelijk te wisselen door velcro backing

Beschikbare korrels: P40, P60, P80

Code Prijs

LCGR/60/S105 € 1,98 50
Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120

Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P100, P120Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P100, P120Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P100, P120

LINNEN  BANDEN

Deze hoogwaardige schuurband met ceramische korrel én schuuractieve 
toevoeging verzekert een enorme verspaning op inox, aluminium en 
staallegeringen. Afmetingen in mm: 457x3 - 437x6 - 457x13.

+ Hoog snijvermogen door ceramische schuurkorrel

+ Stevige polyester drager verzekert een lange levensduur

+ Uitermate geschikt voor hoge druk

+ Verminderde hitteontwikkeling dankzij de speciale topcoating

+ Geschikt voor zowel droog als nat schuren

FX87

Code Prijs

FX87/40/457x3B € 0,77 20

Code Prijs

FX87/40/457x6B € 0,77 20

Code Prijs

FX87/40/457x13B € 0,77 20

457x3mm 457x6mm 457x13mm

Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120 Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120 Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120



 Actieprijzen geldig van 14/03/2022 t.e.m. 01/07/2022. Alle actieprijzen zijn exclusief BTW, in euro en per stuk. 

PRODUCT FLASH XXL
time saving abrasives

3

IDEAAL VOOR STAAL

SUPER GRIND VOOR STAAL

+ Maximale materiaalafname door geometrische schuurkorrel
+ Extreme levensduur door de samengeperste korrels
+ Loopt niet vol door een verhoogde braamevacuatie

Super Grind fiberschijf met geometrisch 
gevormde ceramische korrels voor een 
extreme levensduur, gecombineerd met 
een waanzinnige snijkracht. 
Diameter 125mm, asgat 22,23mm.

SNIJSCHIJF

De TOP-Line 1mm snijschijf haalt de 
hoogste performantie op inox en 
staallegeringen. 
Afmetingen in mm: 125x1x22,23 & 
125x1,6x22,23.

+ Zeer snel snijvermogen

+ Lange levensduur

Code Prijs

SNIN1250 € 1,39 25
SNIN1256 € 1,39 25

STAAL

Linnen schuurwieltje met 6mm stift, geschikt voor rechte slijpers. 
Optimaal voor precieze slijpwerken met een maximale controle. 
Afmetingen in mm: 80x50x6 - 60x30x6 - 30x20x6.

+ Hoge verspaning door de ceramische korrel

+ Lange levensduur door een stugge drager

+ Koel schuren

CERAMISCHE 
KORREL

Code Prijs

LS/60/30206/K € 3,51 10

SCHUURWIEL OP STIFT

Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120

Code Prijs

LS/60/30206/K € 3,51 10
Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120

Code Prijs

LS/60/60306/K € 7,09 10
Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120

Code Prijs

LS/60/80506/K € 14,57 10
Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120

Code Prijs

AF799/36/12522 € 1,74 50
Beschikbare korrels: P36
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SUPER GRIND VOOR INOX

+ Maximale materiaalafname door geometrische schuurkorrel

+ Extreme levensduur door speciale topcoating

+ Loopt niet vol door een verhoogde braamevacuatie

Super Grind fiberschijf met 
geometrisch gevormde 
ceramische korrels voor 
een extreme levensduur, 
gecombineerd met een 
waanzinnige snijkracht. 
Diameter 125mm, asgat 
22,23mm.

TEX ROL

Deze schuurrol bestaat uit 
een 3D gevormd schuurvlies 
met alox schuurkorrels in een 
thermohardende hars. De flexibele 
rol past zich aan elke vorm aan en 
geeft een mooie en uniforme finish. 
Korrel: Fine en Very Fine.

+ Past zich aan elke vorm aan

+ Geeft een mooie en uniforme finish

+ Kan veelvuldig gebruikt worden

Code Prijs

T/AF/10100 € 29,09 1
T/AVFSOFT/10100 € 27,05 1

IDEAAL VOOR INOX

RCD

+ Las wegschuren én perfect finishen in één stap

+ Enorme tijdswinst omdat slechts 1 stap nodig is

+ Volledige controle zodat je foutloos kan werken

Deze gepatendeerde combi-lamellenschijf is al jaren dé 
standaard bij de verwerking van inox. 
Diameter 125mm, asgat 22,23mm, conische vorm.

Code Prijs

RCD/ME/125 € 11,75 10

VF = VERY FINE
ME = MEDIUM
CO = COARSE

UC = ULTRA COARSE

Beschikbaar in

Een unitized schijf op glasvezeldrager voor de 
bewerking van inox en aluminium. 
Diameter 125mm, asgat 22,23mm.

+ Uniforme finish met een mooie glans
+ Laat geen smeltvlekken achter
+ Maximum aan controle

Code Prijs

SAG/5/125 € 20,62 5

Code Prijs

AF890/36/12522 € 1,83 50
Beschikbare korrels: P36
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REBEL ONE SCHUURWIELEN

Code Densiteit Prijs

SA5T31 zacht € 22,50 6
SA6T31 Medium € 22,50 6
SA7T30 Medium € 17,47 6

Code Densiteit Prijs

MA8T31 Medium hard € 23,63 6

Code Densiteit Prijs

TA10T30 hard € 21,74 6
TA10T31 hard € 29,18 4

-LINE-LINE -LINE

+ Zachtste variant voor een maximum   
aan controle

+ Uniforme finish met een mooie glans

+ Laat geen smeltvlekken achter

+ Medium variant voor een verhoogde   
snijkracht én een maximum aan controle

+ Uniforme finish 

+ Laat geen smeltvlekken achter

+ Agressieve variant voor een ultieme   
snijkracht én een maximum aan  controle

+ Extreme materiaalafname

+ Laat geen smeltvlekken achter

T30 = 150x3x25,40 T31 = 150x6x25,40

FINE MEDIUM COARSE

Geschikt voor elke binnenhoekschuurder!

IDEAAL VOOR INOX

COMPACT KORREL GRIPSCHIJF

De gestapelde structuur zorgt voor een continue toevoer van 
zelfscherpende korrels. De driedimensionele opbouw zorgt 
voor een driedubbele levensduur én voor een zeer constante 
gelijkmatige afwerking. Diameter 115 - 125 - 150mm.

+ Extreme levensduur door geperste schuurkorrels
+ Mooie gelijkmatige finish
+ Zelfscherpende korrel biedt een hoge snijkracht

Code Prijs

LKGR/80/S104 € 1,32 50

LKGR/80/S105 € 1,57 50

LKGR/80/S106 € 1,90 50

Beschikbare korrels: P80, P120, P240, P400, P800, P1400

Inox reinigingsmousse voor gepolijste oppervlaktes.

INOXICLEAN FOAM

+ Vlekkeloos verwijderen van vuil- en vetresten

+ Bescherming tegen vingerafdrukken

+ Geeft een mooie spiegelglans

Code Prijs

FOAMIC € 13,72 1

Inox reinigingsspray voor geborstelde oppervlaktes. 
De ultieme laatste stap.

+ Vlekkeloos verwijderen van vuil- en vetresten

+ Bescherming tegen vingerafdrukken

+ Geeft een geborsteld werkstuk een mooie glans

INOXICLEAN SPRAY

Code Prijs

SPIC € 13,72 1

S104 = 115mm

S105 = 125mm

S106 = 150mm
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PROMO

LAMELLENSCHIJVEN

De Industrial Inox lamellenschijf biedt de beste prijs/performantie combinatie in de 
markt. Het is een uitstekende starter voor de bewerking van inox en haalt zijn hoogste 
rendement bij een lagere druk. Diameter 125mm, asgat 22,23mm, conische vorm.

De Industrial Steel lamellenschijf biedt de beste prijs/performantie combinatie in de 
markt en haalt bijna de dubbele levensduur van een conventionele schijf. Het is een 
uitstekende starter voor de bewerking van staal en haalt zijn hoogste rendement bij 
een medium druk. Diameter 125mm, asgat 22,23mm, conische vorm.

INOX INOX

STAAL STAAL

+ Uitstekende prijs-performantieratio
+ Consistente afname
+ Geschikt voor inox
+ Geschikt voor lichte slijpers, vanaf 750W

+ Uitstekende prijs-performantieratio
+ Consistente afname
+ Geschikt voor verscheidene staalsoorten

Code Prijs

FSC/60/125 € 1,74 10
Beschikbare korrels: P40, P60, P80, P120

Code Prijs

FNC/60/125 € 1,74 10

LAMELLENSCHIJVEN

Beschikbare korrels: P40, P60, P80

De Ultimate Lamellenschijf is het werkpaard van de familie. De ceramische korrel verzekert een 
enorme verspaning onder zware druk. Diameter 125mm, asgat 22,23mm, conische vorm.

+ Enorme verspaning door de ceramische korrel
+ Snel en koel schuren dankzij de topcoating

Code Prijs

FTC/60/125 € 3,22 10
Beschikbare korrels: P40, P60, P80

INOX STAAL
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PROMO

TEX & COMBI WIELEN

SNIJSCHIJF

De industrial Line snijschijf biedt een goede 
kwaliteit aan een zéér interessante prijs. Geschikt 
voor verschillende toepassingen en metalen. 
Diameter 125x1x22,23mm & 125x1,6x22,23mm.

Dit schuurwiel is de laatste stap tot een perfecte borstelstructuur op inox oppervlaktes. Afmetingen in mm: 100x100. Asgat: 19,60mm.

+ Erg veelzijdige starter
+ Ideale prijs/kwaliteit verhouding

+ Een zeer mooie en uniforme finish
+ Standaard aansluiting past op elke satineermachine
+ Vlies van hoge kwaliteit geeft een verlengde levensduur

Code Prijs

SNST1250 € 0,92 25
SNST1256 € 0,92 25

Zeer krachtige roestreiniger. Spuiten, wachten, 
wrijven, spoelen … en klaar. Geleverd in een 
set (spray 500ml, microvezeldoek (F &XF), tex 
vellen x5, handpad).

+ NSF gecertifieerd voor de voedingsindustrie
+ 100% biologisch afbreekbaar 
+ Verwijdert alle roest

 product

10
0%

 B

iodegradable 

Code Prijs

ICRE/SET € 35,82 1

INOXICLEAN SET

Code Prijs

FMTA/80/100100 € 17,08 1
FMTA/180/100100 € 17,08 1

Code Prijs

FMCA/80/100100 € 19,18 1
FMCA/180/100100 € 19,18 1

ideaal voor
lentekuis
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Een krachtige haakse slijper met regelbare toeren. Geschikt voor elke 
toepassing op inox, staal, aluminium en non-ferro metalen.  
220V, 1500W, 1900-6500 tpm.

Traagdraaiende polijstmachine/slijper. Het extreme koppel maakt 
deze machine een topper voor het fijnschuren en polijsten van inox en 
aluminium. 
220V, 1700 Watt, 700-3000 tpm.

Universele slijper voor de bewerking van zowel binnen- als buitenhoeken. 
De gepatendeerde, lage kop laat toe om tot in kleine hoeken te schuren. 
1000W, regelbare snelheid 2000-7600 tpm.

De Finimaster satineermachine is uitermate geschikt voor het borstelen, 
schuren of polijsten van rechte oppervlaktes. Geleverd in een metalen koffer 
met een waaier aan toebehoren. 
1700W, regelbare toeren 700-3000 tpm.

+ Uitstekend toerenbereik

+ Krachtige motor met hoge koppeling

+ Lang en flexibel snoer

+ Met 1700 Watt een extreem krachtige motor

+ Snelheidsbereik op inox afgestemd: 700 tpm - 3000 tpm

+ Ergonomisch design

+ Uniek design laat je toe om in scherpe hoeken te schuren

+ Perfect snelheidsbereik van 2000 tpm -7600 tpm

+ Ergonomisch design voor een maximum aan comfort

+ Geleverd met een brede waaier aan toebehoren 

+ Krachtige satineermachine

+ Erg universeel inzetbaar

Code Prijs

SMFP+ € 269 1

Code Prijs

SMFP € 269 1

Code Prijs

FMCIPRS1 € 844 1

Code Prijs

SMFASET € 476,40 1
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Deze innovatieve buizenslijper is een onmisbare partner bij het uniform 
finishen van elke buis. Geleverd in een set met een brede waaier aan 
schuurbanden. 
1700W, regelbare toeren 2,5-9 m/s, bandafmeting 675x40mm.

De Finit-Easy met verlengde arm laat u toe om zelfs de meest moeilijk te 
bereiken plaatsen perfect af te werken. Geleverd in een set met een brede 
waaier aan schuurmaterialen. 
1700W, regelbare toeren 1000-4300 tpm.

+ Extreem krachtige machine

+ Foutloze bandgeleiding in elke bocht

+ 360° bereik in één handomdraai

+ Eenvoudige en snelle schuurbandwissel

+ Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

+ Krachtige motor met extreem hoog koppel

+ Universele flenzenset voor de meest courante asgaten

Code Prijs

SMFTNA € 1150 1

Code Prijs

SMFEBA € 801 1
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IDEAAL VOOR ALUMINIUM

LAMELLENSCHIJF

+ Ontwikkeld voor aluminium 
+ Unieke topcoating met stearaat
+ Extreem groffe korrel

Deze lamellenschijf werd speciaal voor de bewerking van aluminium 
ontwikkeld. De unieke topcoating met Stearaat vermijdt dat de lamellen 
te snel vollopen. De grove korrel verzekert een hoge materiaalafname. 
Diameter 125, asgat 22,23mm, conisch.

aluminium

GRIPSCHUURSCHIJF

Antistatische schuurkorrel bestaande uit sillicium carbide, met 
een stevige papierdrager en een velcrobacking. Geschikt voor 
de bewerking van aluminium, hout en steen. 
Diameter: 125mm & 150mm.

+ Antistatische korrel loopt niet zo snel vol 

+ Stevige drager geeft veel stabiliteit

Code Prijs

706GR/60/S105 € 0,49 50
706GR/60/S106 € 0,67 50

Beschikbare korrels: 
P24, P36, P40, P60, P80, P120, P220, P320, P400

Verhoog je schuurkracht met deze schuuractieve toevoeging 
in een bus. Regelmatig spuiten op je coated abrasive vermijdt 
voortijdig vollopen. Inhoud 400ml.

+ Verhoogt de verspaning bij het schuren van aluminium

+ Vermijdt het vollopen van schuurlinnen

Code Prijs

SPAG € 11,43 1

ALU GRIND SPRAY

Flexibele papieren gripschijven met aluminium oxide 
schuurkorrel, geschikt voor alle standaard toepassingen. 
Diameter: 125mm & 150mm.

+ Open gestrooide korrel loopt minder snel vol

+ Schuuractieve toevoeging voor een verhoogde verspaning

+ Ideale kwaliteit voor de meeste toepassingen

+ Beschikbaar in allerlei diameters

+ Verschillende patronen van afzuiggaten beschikbaar

Code Prijs

330GR/60/S105 € 0,27 50
330GR/60/S106 € 0,36 50

Beschikbare korrels: 
P40, P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400

S106 = 150mm

S106 = 150mm

S105 = 125mm

S105 = 125mm

Code Prijs

FAC/40/125 € 3,18 10
Beschikbare korrels: P40, P60



 Actieprijzen geldig van 14/03/2022 t.e.m. 01/07/2022. Alle actieprijzen zijn exclusief BTW, in euro en per stuk. 

PRODUCT FLASH XXL
time saving abrasives

11

SNIJSCHIJF

Snijschijf ontwikkeld voor het 
snijden van aluminium. Lange 
levensduur omdat ze niet 
vastloopt. Weinig vibraties zorgen 
voor een mooie snede en veel 
werkcomfort. 125x1x22,23mm.

+ Ontwikkeld voor aluminium

+ Loopt niet vol, dankzij 
speciale harsbinding

+ Weinig vibraties geven hoog 
werkcomfort

Code Prijs

SNAN1250 € 1,56 25

IDEAAL VOOR ALUMINIUM

SCHUURMACHINE

Deze persluchtmachine verzekert een constante snelheid onder druk. Design met aandacht 
voor comfort. Ideaal voor het schuren van verticale vlakken en contouren.

Code Prijs

SMDX61V € 321 1

STEUNSCHIJF

Harde steunschijf voor fiberschijven. 
Diameter 125mm.

+ Geventileerd oppervlakte 
verzekert koeler slijpen

+ Te allen tijde een hard en stabiel 
contact 

+ Bestand tegen extreme hitte

Code Prijs

FIH125 € 17,30 1

FIBERSCHIJF

Hoogwaardige fiberschijf met premium ceramische korrel met 
top coating. Zeer geschikt voor veeleisende toepassingen op rvs, 
chroom, aluminium en harde staalsoorten. 
Diameter 125, asgat 22,23mm.

+ Premium ceramische 
korrel voor hoge 
materiaalafname

+ Koeler schuren door 
speciale topcoating

+ Geschikt voor veel 
eisende toepassingen

Code Prijs

FX/60/12522 € 1,02 50
Beschikbare korrels: P36, P40, P60, P80, P120

Code Prijs

FX87/60/2000x75B € 8,28 10
Beschikbare korrels: P36, P40, P60, P80, P120

LINNEN BANDEN

+ Hoog snijvermogen door ceramische schuurkorrel

+ Stevige polyester drager verzekert een lange levensduur

+ Uitermate geschikt voor hoge druk

+ Verminderde hitteontwikkeling dankzij de speciale topcoating

+ Geschikt voor zowel droog als nat schuren

Deze hoogwaardige schuurband met ceramische korrel én 
schuuractieve toevoeging verzekert een enorme verspaning op 
inox, aluminium en staallegeringen. 
Bandenmaat in mm: 2000x75.

+ Ergonomische handgreep voor meer comfort 

+ Hoogste kracht/gewicht ratio
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+ Unieke mix van zirconium én ceramische korrel

+ Met hittebestendige topcoating

+ Tot 30% meer afname dan zirconium

+ Extreme materiaalafname

+ Unieke ceramische korrel zorgt voor een hoge materiaalafname

+ Bijzondere topcoating beschermt tegen hitteontwikkeling

+ Extreem harde korrel voor zware toepassingen

+ Speciale topcoating slijpt koeler

+ Hoogwaardige Surface Conditioning

+ Smelt niet

+ Beschikbaar in COARSE - MEDIUM - VERY FINE

Een speciale mix van zirconium en ceramische korrel met een 
bijkomende hittebestendige topcoating. Ideaal voor het wegslijpen 
van lassen op inox en non-ferro metalen. De Lockit connectie laat toe 
om héél snel te wisselen. Diameter 50 & 75mm.

Deze Super Grind quick change bestaat uit de ultieme ceramische 
korrel en een bijzondere topcoating. De beste keuze voor een massale 
materiaalafname. Diameter 50 & 75mm.

Deze harde ceramische korrel is uitermate geschikt voor zware 
toepassingen en hoge druk. De speciale topcoating zorgt voor een 
lagere hitteontwikkeling. Ideaal voor het verspanen van alle soorten 
staal en speciale legeringen. De Lockit connectie laat toe om héél snel 
te wisselen. Diameter 50 & 75mm.

Deze uitvoering met hoogwaardige surface conditioning is 
geschikt voor het verwijderen van lasspatten, freeslijnen en lichte 
beschadigingen. De Lockit connectie laat toe om héél snel te wisselen. 
Diameter 50 & 75mm.

QUICK CHANGE

Code Prijs

QLZC/60/50 € 0,85 50
QLZC/60/75 € 1,33 50
Beschikbare korrels: P36, P60, P80, P120

Code Prijs

QLXC/36/50 € 1,39 50
QLXC/36/75 € 1,87 50

Code Prijs

QLPP/60/50 € 1,05 50
QLPP/60/75 € 1,43 50

Beschikbare korrels: P24, P36, P60, P80, P120

Code Prijs

QLVT/RC2/50 € 1,44 50
QLVT/RC2/75 € 2,02 50

Beschikbare densiteiten: 
RC1 = coarse, RC2 = medium, RC3 = very fine

COATED

VERSTERKTE TEX

LOCKIT®/ROLOC®

LOCKIT®/ROLOC®

LOCKIT®/ROLOC®

LOCKIT®/ROLOC®

nEW

nEW

Beschikbare korrels: P36
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+ Hoogwaardige Unitized S-Line

+ Mooi glanzende finish

+ Laat geen brandvlekken achter

+ Hoogwaardige Unitized M-Line

+ Uniforme matte finish

+ Laat geen brandvlekken achter

+ Verbeterde absorptie van polijstpasta

+ Laatste stap tot spiegelglans

Rebel One S-Line met Lockit snelwisselsysteem. Deze zachtste variant 
is geschikt voor het wegwerken van krassen, slijpen op Ra-waarde, 
verwijderen van roest en lasverkleuringen en licht ontbramen. 
Diameter 50 & 75mm.

Rebel One M-Line met Lockit snelwisselsysteem. Deze zachtste 
variant is geschikt voor het wegwerken van krassen, slijpen op 
Ra-waarde, verwijderen van roest en lasverkleuringen en licht 
ontbramen. Diameter 50 & 75mm.

Polijstschijf met natuurlijke vilt, voor een verhoogde opname van de 
pasta. Ideaal als laatste stap tot spiegelglans. De Lockit connectie laat 
toe om héél snel te wisselen. Diameter 50 & 75mm.

LOCKIT®/ROLOC®

LOCKIT®/ROLOC®

Code Prijs

QLSA/5/506 € 5,81 10
QLSA/5/756 € 6,92 10

Code Prijs

QLMA/5/506 € 5,81 10
QLMA/5/756 € 6,92 10

Code Prijs

QLFD/50/S € 5,72 10
QLFD/75/S € 9,21 10

Beschikbare densiteiten: 
SA5 = zacht, SA6 = medium zacht, SA7 = medium

Beschikbare densiteiten: 
MA5 = zacht, MA6 = medium zacht, MA7 = medium

LOCKIT®/ROLOC®

REBEL ONE UNITIZED

VILT

GRENZELOOS

Quick Change belooft totale vrijheid in schuren. Zo ben je 
wendbaar in alle hoekjes en kantjes. 

COMFORTABEL

Door het werkcomfort en gebruiksgemak te verhogen, 
zorg je ervoor dat je operator de klus langer volhoudt. Het 
snelwisselsysteem zorgt dat bij elke schijfwissel de schijf perfect 
gecentreerd wordt.

GECONTROLEERD EN NAUWKEURIG 

Je vermijdt de kans op beschadiging bij het streven naar de 
perfecte finish.

BLIKSEMSNEL

Je kan snel en veilig switchen, waardoor je tijd bespaart om die 
optimale finish te bekomen met minimale downtime. 
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Wil je 24/7 schuren met een constante kwaliteit, je productiekosten 
verminderen en de productiviteit verhogen? Automatiseer dan 
vandaag nog je schuurproces met Cibo Robotics! 

We tillen het schuren naar een hoger niveau door in te zetten op 
deze drie pijlers: 

DE NIEUWE REVOLUTIE 
OP HET VLAK VAN SCHUREN

JOUW VOORDEEL

Automatiseer quasi elk manueel schuurproces, van een enkelvoudige 
bewerking tot de meest complexe werkstukken in meerdere 
schuurstappen

Schuur de klok rond met een constante kwaliteit
Verminder je productiekosten & verhoog de productiviteit 

Een gegarandeerde output

Stroomlijn en stel je productieproces veilig

Unieke totaalconcepten die robotschuren bereikbaar maken voor 
iedereen

De enige geautomatiseerde oplossing waarbij hardware, software en 
schuurexpertise geïntegreerd zijn

NIEUW BIJ CIBO

• eenvoudige programmatie 
• de beste hard- en software
• decennia aan schuurexpertise



 Actieprijzen geldig van 14/03/2022 t.e.m. 01/07/2022. Alle actieprijzen zijn exclusief BTW, in euro en per stuk. 
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S-REEKS U-REEKSE-REEKS

INPLUGGEN EN SCHUREN 
MAAR! 

Robotcel met cabine voor
enkelvoudige schuurbewerkingen.

SPECIAAL ONTWORPEN OM 
TE SCHUREN, SLIJPEN EN 
POLIJSTEN. 

Robotcel met cabine voor
meervoudige schuurbewerkingen.

VOOR MEERDERE 
SCHUURBEWERKINGEN.

Robotopstelling op maat van uw 
toepassing.

WIL JE WETEN WAT EEN ROBOT VOOR JOU KAN BETEKENEN?
WWW.CIBOROBOTICS.COMGA NAAR
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Al bijna 75 jaar is Cibo dé maatstaf als het aan-
komt op confectie van schuurmaterialen. Een 
team dat bestaat uit een tiental verschillende 
nationaliteiten zet zich dagelijks in om jouw 

zorgen weg te nemen.  De Cibo toepassings-
specialist doet niets liever dan samen met jou 
bekijken hoe we je schuurproces kunnen ver-
beteren.

+ Confectie op maat van de toepassing

+ Een levertijd van 5 werkdagen voor elk op maat gemaakt schuurproduct

+ Lage aankoophoeveelheden om onze klanten extra te ondersteunen

+ Eigen productie en confectie in België

+ Dagelijks aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

EIGEN CONFECTIE VAN

+ Schuurbanden in papier, linnen en surface conditioning 

+ Schuurschijven met velcro of zelfklevende hechting 

+ Schijven uit papier, linnen, tex en surface conditioning 

+ Lamellenschijven 

+ Schuurwielen op stift en met asgat in linnen, unitized, tex of gecombineerd

CONTACT 
www.cibo.be  -  info@cibo.be
T +32 (0)16 61 85 85  

OP MAAT GEMAAKT!

time saving abrasives


