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Purple Grain Multi 

Purple Grain Single 

Purple Grain Multi 

Purple Grain Single 

Maksymalna wydajność zbierania materiału przy stałej wysokiej agresywności szlifowania i nadzwyczajnej żywotności:  
„Purple Grain Single“ i „Purple Grain Multi“ – to wyposażone w ziarna ceramiczne wszechstronne narzędzia do Twoich  
najbardziej wymagających zastosowań. Te obie nowe, bardzo agresywne ściernice łączą w sobie atuty trzech tradycyjnych  
i znanych narzędzi: agresywność tarczy fibrowej, równomierne zużycie tarczy ściernej żywicznej oraz żywotność wysokoja-
kościowej tarczy lamelkowej. Ściernice Purple Grain są niezmiennie agresywne aż do ostatniego ziarna w centrum tarczy, 
powierzchnia obrabiana jest równomierna, a „chłodny” szlif zapobiega jej przebarwianiu. Wyższy komfort - dzięki mniejsze-
mu naciskowi oraz spokojniejszej pracy Purple Grain, Twoje ręce zostaną odciążone. Nasza sprawdzona Seria iQ znana jest 
z ergonomii! Obie tarcze nie potrzebują osobnego nośnika, co oszczędza koszty i czas podczas wymiany narzędzia.

Ziarno ceramiczne z właściwościami samoostrzenia się,  
zapewnia ciągły, chłodny szlif przy jednoczesnym małym  
nacisku. Te narzędzia są ostre do ostatniego ziarna.

Agresywne. Wytrzymałe. Ergonomiczne.

„Purple Grain Single“ już przy użyciu niewielkiej siły osiąga wartości szlifowania robiące 
niezapomniane wrażenie! Wintegrowany nośnik z przyjaznego dla środowiska materiału 
recyclingowego dba o stabilność i wytrzymałość narzędzia. Innowacyjna budowa umożliwia 
równomierne zużycie bez przegrzewania się, sypania lub wyłamywania się materiału.  
Głęboka strefa środkowa umożliwia “płaską” pracę tym narzędziem. Dzięki osobliwej  
budowie Purple Grain Single możliwe jest opracowywanie trudno dostępnych miejsc co daje 
temu narzędziu większy zakres zastosowań w porównaniu do narzędzi konwencjonalnych.

Purple Grain Single: szybki allrounder  
charakteryzujący się niesamowitą żywotnością.

Purple Grain Multi:  
trzy razy większa wydajność!

Dzięki niepowtarzalnej, kilkuwarstwowej budowie “Purple Grain Multi” osiągnięta została 
maksymalna żywotność. Trzy warstwy szlifujące zużywają się regularnie do samego końca.
To dyskwalifikuje inne konwencjonalne narzędzia biorąc pod uwagę oszczędność kosztów.
Wintegrowany gwint M14 daje możliwość szybkiej wymiany narzędzia bez nakrętki mocującej. 
Płaska geometria Purple Grain Multi daje nam równomierną jakość obrabianej powierzchni i 
oszczędza dalszego dopracowywania.

Warianty produktu
Purple Grain Single 

Purple Grain Multi 

Oznaczenie Granulacja D  
mm

H mm/ 
Gwint

nmax  
(1/min)

Numer artykułu Zalecane zastosowanie

PURPLE GRAIN SINGLE 115 CERAMIC 36 115 22,23 13.300 A27601150361547 Szlifowanie stali nierdzewnej, 

stali czarnej i materiałów  

twardychPURPLE GRAIN SINGLE 125 CERAMIC 36 125 22,23 12.200 A27601250361547

Oznaczenie Granulacja D  
mm

H mm/ 
Gwint

nmax  
(1/min)

Numer artykułu Zalecane zastosowanie

PURPLE GRAIN MULTI 115 CERAMIC 36 115 M14 13.300 A27621150361547 Szlifowanie stali nierdzewnej, 

stali czarnej i materiałów  

twardychPURPLE GRAIN MULTI 125 CERAMIC 36 125 M14 12.200 A27621250361547

Innowacyjne  
ziarno ceramiczne.

Zbędny osobny 
nośnik Małe wibracjeKąt pracy < 10°

Zameldowane w urzędzie  patentowym

Ziarno ceramiczne ostre do końca

Innowacyjne ziarno ceramiczne.
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Silne narzędzia do najbardziej wymagających zastosowań
Innowacyjne ziarno 

ceramiczne.
Kąt pracy < 10° Zbędny osobny  

nośnik
Małe wibracje


