
Εργαλεία και αξεσουάρ30 

ΣΤΡΟΓΓΎΛΉ ΚΛΙΜΑΚΩΤΉ ΜΉΤΡΑ C-MAX
Αυτές οι νέες μήτρες μεταλλικού καρβιδίου C-Max της GRS βελτιώνουν την απόδοση των καρφω-
τών 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. 
Τα καλέμια μεταλλικού καρβιδίου C-Max με άξονα 2,35 mm διαθέτουν διαμέτρους από 0,8 έως 
2,2 mm, σε βαθμίδες των 0,2 mm.
Διατίθεται επίσης μια εξαιρετικά λεπτή μύτη, ιδανική για διάστιξη ή δημιουργία επιφανειακής υφής.

Εξαιρετικά λεπτή μύτη, στρογγυλή #022-791

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 0,8 mm Μύτη 12 mm #022-782

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 1,0 mm Μύτη 12 mm #022-783

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 1,2 mm Μύτη 12 mm #022-784

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 1,4 mm Μύτη 15 mm #022-785

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 1,6 mm Μύτη 15 mm #022-786

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 1,8 mm Μύτη 15 mm #022-787

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 2,0 mm Μύτη 15 mm #022-788

Μήτρα καλεμιού, στρογγυλή Ø 2,2 mm Μύτη 15 mm #022-789

Όλα τα 9 εργαλεία και μία μήτρα (#022-393) σε σετ.
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-853, βλ. Seite 39.

#022-854

Έπειτα από πολυετή δουλειά ανάπτυ-
ξης, δημιουργήθηκε ένα καλέμι από 
καρβίδιο βολφραμίου, με τον σωστό 
συνδυασμό σκληρότητας και αντοχής 
για χειρωνακτική χαρακτική και εργα-
σίες καρφώματος λίθων. Το C-Max δια-
θέτει μια μεταλλουργική ιδιαιτερότητα, 
όπως κανένα άλλο σκληρό μέταλλο. 
Μέχρι σήμερα, οι χαράκτες και οι καρ-
φωτές είχαν καλέμια τα οποία έσπαζαν 
εύκολα ή δεν δημιουργούσαν οξείες 
ακμές κοπής. 
Τα μειονεκτήματα αυτά ανήκουν στο 
παρελθόν χάρη στο σκληρό μέταλλο 
C-Max. Δοκιμάστε αυτά τα εργαλεία: 
θα επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα 
σε σημαντικά μικρότερο χρόνο. 

Καλεμια μεταλλικου καρβιδιου C-Max

ΜΉΤΡΕΣ C-MAX
Ακονίστε καλέμια και εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τετραγωνική, 2 mm
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-803, βλ. σελίδα 39.

#022-612

Τετραγωνική, 2,38 mm
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-803, βλ. σελίδα 39.

#022-610

Στρογγυλή, 3,17 mm
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-873, βλ. σελίδα 39.

#022-611

Στρογγυλή, 2,35 mm
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-853, βλ. σελίδα 39.

#022-393

Στρογγυλή, 1,8 mm #022-622

Στρογγυλή, 1,8 mm, πακέτο 10 τεμαχίων
Για χρήση μαζί με το στήριγμα εργαλείων QC #004-852, βλ. σελίδα 39.

#022-780

Μύτη V 60° #022-615

Μύτη V 75° #022-616

Μύτη V 90° #022-617

Μύτη V 105° #022-618

Μύτη V 120° #022-619

ΜΎΤΕΣ V C-MAX
Εξοικονομήστε χρόνο κατά το ακόνισμα των καλεμιού, 
με προδιαμορφωμένα καλέμια.

#0 Μύτη #022-625

#1 Μύτη #022-626

#2 Μύτη #022-627

#3 Μύτη #022-628

#4 Μύτη #022-629

#5 Μύτη #022-630

ΜΎΤΕΡΟ ΚΑΛΕΜΙ C-MAX
Οι γωνιωτές πλευρικές επιφάνειες αυτού του καλεμιού C-Max 
καταλήγουν σε μια μυτερή κάτω πλευρά καλεμιού.
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#2 Ø 0,2 mm #022-680

#4 Ø 0,4 mm #022-681

#6 Ø 0,6 mm #022-682

#8 Ø 0,8 mm #022-683

#10 Ø 1,0 mm #022-684

#12 Ø 1,2 mm #022-685

#14 Ø 1,4 mm #022-686

 90° #022-667

105° #022-668

120° #022-669

Μύτη 30° #022-792

Μύτη 45° #022-793

Μύτη 60° #022-794

Μύτη 75° #022-795

Μύτη 90° #022-796

Μύτη 105° #022-797

Μύτη 120° #022-798

Καλεμια μεταλλικου καρβιδιου C-Max

ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΕΜΙ 
C-MAX

Όπως το συμβατικό καλέμι λεπίδας και καλέμια με μύτη 
V, τα κώνικα καλέμια C-Max με στρογγυλεμένη επάνω 
ακμή διατίθενται σε διάφορες γωνίες, από εξαιρετικά 
λεπτή 30° έως πολύ φαρδιά 120°. 

ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΕΜΙ 
C-MAX

Οι γωνιωτές πλευρικές επιφάνειες αυτού 
του καλεμιού C-Max καταλήγουν σε μια 
μυτερή κάτω πλευρά καλεμιού.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΕΜΙ C-MAX, 
ΠΑΡΑΛΛΉΛΟ

Αυτό το καλέμι C-Max διαθέτει παράλληλες πλευρικές 
επιφάνειες και μια επίπεδη κάτω πλευρά καλεμιού.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΕΜΙ C-MAX, 
ΚΩΝΙΚΟ

Οι γωνιωτές πλευρικές επιφάνειες αυτού του καλεμιού 
C-Max καταλήγουν σε μια επίπεδη κάτω πλευρά 
 καλεμιού

#6 Πλάτος 0,6 mm #022-712

#8 Πλάτος 0,8 mm #022-713

#10 Πλάτος 1,0 mm #022-714

#12 Πλάτος 1,2 mm #022-715

#14 Πλάτος 1,4 mm #022-716

#16 Πλάτος 1,6 mm #022-717

#18 Πλάτος 1,8 mm #022-718

#20 Πλάτος 2,0 mm #022-719

ΛΟΞΟ ΚΑΛΕΜΙ C-MAX, 
ΠΑΡΑΛΛΉΛO

Αυτό το ευρείας γωνίας λοξό καλέμι με 
παράλληλες πλευρές ακονισμένες με 
ακρίβεια και στρογγυλεμένη επάνω ακμή 
προσφέρει μια επακριβή, προδιαμορφω-
μένη γωνία κοπής. Διατίθεται σε διάφο-
ρες γωνίες.

ΚΑΛΕΜΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
C-MAX

Αυτό το καλέμι GRS είναι ένα ειδικό καλέμι από καρβίδιο 
βολφραμίου για χειρωνακτική χαρακτική, ιδιαίτερα για 
βαθυτυπία. Το χρησιμοποιούμενο υλικό GRS C-Max εγγυ-
άται ότι αυτό το καλέμι θα διαθέτει αιχμηρές ακμές για 
απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το καλέμι από 
πολύ σκληρό καρβίδιο βολφραμίου μπορεί να ακονιστεί 
μόνο σε δίσκο από διαμάντι. Το καλέμι αποτελείται από 
μια στρογγυλή μήτρα διαμέτρου 3,17 mm και έχει μήκος 
περίπου 75 mm.s

Κιτ καλεμιών χειρός C-Max 
#044-504
Περιέχει 1 καλέμι χειρός C-Max, 1 λαβίδα καλεμιού και 
1 κλειδί Allen.

Καλέμι χειρός C-Max, μεμονωμένη
#022-620

#2 0,2 mm × 15° #022-723

#4 0,4 mm × 15° #022-724

#6 0,6 mm × 10° #022-725

#8 0,8 mm × 10° #022-726

#10 1,0 mm × 10° #022-727

#12 1,2 mm × 10° #022-728

#14 1,4 mm × 10° #022-729

#16 1,6 mm × 10° #022-730

#18 1,8 mm × 10° #022-731

#20 2,0 mm × 10° #022-732




