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ΜΎΤΕΡΟ ΚΑΛΕΜΙ 
GLENSTEEL

Οι γωνιωτές πλευρικές επιφάνειες αυτού του 
 καλεμιού GlenSteel καταλήγουν σε μια μυτερή κάτω 
πλευρά καλεμιού.

GlenSteel

ΜΉΤΡΕΣ GLENSTEEL

ΚΛΙΜΑΚΩΤΉ ΜΉΤΡΑ GLENSTEEL, ΣΤΡΟΓΓΎΛΉ
Αυτές οι νέες στρογγυλές κλιμακωτές μήτρες από GlenSteel, τον αποκλειστικό χάλυβα υψηλής ταχύτη-
τας (HSS) της GRS, έχουν το ίδιο σχήμα με τις στρογγυλές κλιμακωτές μήτρες C-Max. Βελτιώνουν την 
απόδοση των καρφωτών και χαρακτών, χάρη στις ξεχωριστές κλιμακωτές μύτες τους. Οι καρφωτές 
εξοικονομούν χρόνο κατά την αφαίρεση του μετάλλου ανάμεσα στους λίθους ή γύρω από αυτούς, στο 
Pavé και άλλες τεχνικές καρφώματος. Οι χαράκτες μπορούν να δημιουργήσουν λεπτά καλέμια, χωρίς να 
χρειάζεται να ξεκινήσουν με μήτρα πολύ μεγάλη για τις ανάγκες. 
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-853, βλ. σελίδα 39.
      Διάμετρος άξονα: 2,35 mm

 μύτη Ø 1,8 mm

 συνολικό μήκος: 50,8 mm

 μήκος τεμαχίου εργασίας: 17,78 mm

Στηρίγματα  εργαλείων 
QC θα βρείτε 
στη σελίδα 39.

Το GlenSteel είναι ένας ειδικός 

ταχυχάλυβας (HSS) της GRS, εξαιρε-

τικά σταθερός στη θραύση και τη διά-

τμηση και ιδανικός για λεπτά εργα-

λεία. Έτσι, οι θραύσεις των 

γλυφίδων, οι οποίες ήταν επιζήμιες 

για την εργασία σας, τώρα ελαχιστο-

ποιούνται.

Το GlenSteel δεν περιέχει κοβάλτιο, 

επομένως ο χρήστης δεν εκτίθεται σε 

σκόνη κοβαλτίου κατά το ακόνισμα 

του καλεμιού. Το καλέμι GlenSteel 

αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή 

τόσο για ερασιτέχνες χαράκτες όσο 

και για επαγγελματίες, όταν απαιτεί-

ται ένα ανθεκτικό καλέμι.

ΚΑΛΕΜΙΑ GLENSTEEL ΜΕ 
ΜΎΤΕΣ V

Αυτά τα καλέμια διαθέτουν τετραγωνικό άξονα (2,4 mm) και 
μύτες V υψηλής ακρίβειας 60, 75, 105 και 120 μοιρών.

Καλέμι με μύτη 60° #022-590

Καλέμι με μύτη 75° #022-591

Καλέμι με μύτη 105° #022-592

Καλέμι με μύτη 120° #022-593

Μήτρα Διαστάσεις: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-120

Ρόμβος Διαστάσεις: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-115

Επίπεδη Διαστάσεις: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-116

Στρογγυλή, 
3,17 mm

Μήκος: 63,5 mm
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC 
#004-873, βλ. σελίδα 39.

#022-585

Στρογγυλή, 
2,35 mm

Μήκος: 50,8 mm
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC 
#004-853, βλ. σελίδα 39.

#022-586

Μεμονωμένο καλέμι #022-779

Πακέτο 10 τεμαχίων #022-781

#0 Μύτη #024-220

#1 Μύτη #024-221

#2 Μύτη #024-222

#3 Μύτη #024-223

#4 Μύτη #024-224

#5 Μύτη #024-225



Εργαλεία και αξεσουάρ 33 

ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΕΜΙ GLENSTEEL
Οι γωνιωτές πλευρικές επιφάνειες αυτού του καλεμιου GlenSteel καταλήγουν 
σε μια μυτερή κάτω πλευρά καλεμιου.

#2 Ø 0,2 mm #024-228

#4 Ø 0,4 mm #024-229

#6 Ø 0,6 mm #024-230

#8 Ø 0,8 mm #024-231

#10 Ø 1,0 mm #024-232

#12 Ø 1,2 mm #024-233

#14 Ø 1,4 mm #024-234

#6 Πλάτος 0,6 mm #024-237

#8 Πλάτος 0,8 mm #024-238

#10 Πλάτος 1,0 mm #024-239

#12 Πλάτος 1,2 mm #024-240

#14 Πλάτος 1,4 mm #024-241

#16 Πλάτος 1,6 mm #024-242

#18 Πλάτος 1,8 mm #024-243

#20 Πλάτος 2,0 mm #024-244

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΕΜΙ GLENSTEEL, ΠΑΡΑΛΛΉΛΟ
Αυτό το καλέμι GlenSteel διαθέτει παράλληλες πλευρικές επιφάνειες και μια 
επίπεδη κάτω πλευρά καλεμιού.

ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΕΜΙ GLENSTEEL
Όπως τα συμβατικά καλέμια λεπίδας και καλέμια με μύτη V, τα κώνικα καλέ-
μια GlenSteel με στρογγυλεμένη επάνω ακμή διατίθενται σε διάφορες γωνίες, 
από εξαιρετικά λεπτή 30° έως πολύ φαρδιά 120°.

Μύτη 30° #024-259

Μύτη 45° #024-260

Μύτη 60° #024-261

Μύτη 75° #024-262

Μύτη 90° #024-263

Μύτη 105° #024-264

 
Μύτη 120° #024-265

ΛΟΞΟ ΚΑΛΕΜΙ GLENSTEEL, ΠΑΡΑΛΛΉΛO
Αυτό το ευρείας γωνίας λοξό καλέμι με παράλληλες πλευρές ακονισμένες με 
ακρίβεια και στρογγυλεμένη επάνω ακμή προσφέρει μια επακριβή, προδια-
μορφωμένη γωνία κοπής. Διατίθεται σε διάφορες γωνίες.

Μύτη 90° #024-267

Μύτη 105° #024-268

Μύτη 120° #024-269

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΕΜΙ GLENSTEEL, ΚΩΝΙΚΟ
Οι γωνιωτές πλευρικές επιφάνειες αυτού του καλεμιού GlenSteel καταλήγουν 
σε μια επίπεδη κάτω πλευρά καλεμιού.

#2 Πλάτος 0,2 mm #024-247

#4 Πλάτος 0,4 mm #024-248

#6 Πλάτος 0,6 mm #024-249

#8 Πλάτος 0,8 mm #024-250

#10 Πλάτος 1,0 mm #024-251

#12 Πλάτος 1,2 mm #024-252

#14 Πλάτος 1,4 mm #024-253

#16 Πλάτος 1,6 mm #024-254

#18 Πλάτος 1,8 mm  #024-255

#20 Πλάτος 2,0 mm #024-256


