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Het ENDURE snijwieltjes assortiment is ideaal voor het krijgen van een perfecte snijlijn in keramische
tegels met een hoge moeilijkheidsgraad, vooral voor alle keramische materialen met een ruwe of
gestructureerde afwerking van het oppervlak.
De RUBI ENDURE snijwieltjes zijn gemaakt van hoogwaardig wolfraamcarbide. De manier van slijpen garandeert een exacte en
precieze insnijdingshoek. De RUBI ENDURE snijwieltjes zijn dankzij het ontwerp ideaal voor het krijgen van perfecte sneden in
keramische tegels met een hoge moeilijkheidsgraad, vooral voor alle keramische materialen met een ruwe of gestructureerde
afwerking van het oppervlak (reliëf en texturen).

RUWE OPPERVLAKKEN

HARDE MATERIALEN

Ref: 01903

TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Ref: 01906

TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, HIT-N,
SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX,
STAR PLATINUM, STAR, POCKET, PRACTIC.
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Het assortiment EXTREME snijwieltjes is speciaal ontworpen voor het snijden van rustiek keramiek,
porselein en EXTREEM HARDE materialen; ook voor ruwe en gestructureerde oppervlakken.
De EXTREME snijwieltjes zijn gemaakt van hoogwaardig wolfraamcarbide, met een speciale titaniumcarbide-coating. Dankzij deze
coating zijn de wieltjes minder onderhevig aan slijtage tijdens het gebruik. Bovendien wordt de wrijving tussen het wieltje en de as
volledig geëlimineerd doordat ze op een kogellager worden gemonteerd.
Deze combinatie zorgt ervoor dat het EXTREME snijwieltje veel beter presteert dan de rest, met een gladde snijlijn en een
levensduur van 300% (in vergelijking met SILVER snijwieltjes bij dezelfde gebruiksomstandigheden).

RUWE OPPERVLAKKEN

HARDE MATERIALEN

Ref: 01900

TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Ref: 01901

TP, TQ, SLIM CUTTER

Ref: 01907

TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX,
SPEED-MAGNET, HIT-N.

SNIJWIELTJES
RUBI produceert de snijwieltjes in wolfraamcarbide, waarvan het belangrijkste kenmerk de hoge weerstand tegen wrijvingsslijtage is. Elk snijwieltje wordt individueel geslepen zodat elke diameter een insnijhoek heeft in
overeenstemming met zijn functie en gebruik. De houders van de rollen hebben een drievoudige groefgeometrie (RUBI design en octrooi), om een correcte montage in de tegelsnijder te garanderen, evenals een stevige
bevestiging en snijden zonder trillingen.
Niet alle materialen zijn hetzelfde. De combinatie van hardheid, dikte, oppervlakteafwerking en eventueel interne spanningen zorgt ervoor dat keramische materialen een verschillende moeilijkheidsgraad hebben. Daarom zijn
niet alle RUBI snijwieltjes hetzelfde.
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Voor lage tot middelhoge moeilijkheidsgraden in keramische tegels

Voor middelhoge tot hoge moeilijkheidsgraden in keramische tegels

De hoogwaardige SILVER snijwieltjes zijn voornamelijk
ontworpen om te werken met keramische materialen met
geglazuurde of natuurlijke oppervlakken met een gladde of licht
ruwe afwerking. Voor het snijden en het breken van keramische tegels van elk type: tegels (BIII), geglazuurd steengoed
(BIb - BIIa), rustiek of geëxtrudeerd steengoed (AIb - AII) en
natuurlijk porseleinaardewerk (BIa).

Het GOLD assortiment van snijwieltjes verhoogt de slijtvastheid van wolfraamcarbide door middel van een titanium
coating. Dankzij deze behandeling bieden de RUBI GOLD
snijwieltjes een langere levensduur dan de SILVER snijwieltjes.
Deze verlenging van de levensduur, onder dezelfde gebruiksomstandigheden, is tot 50% langer dan onze standaard
SILVER snijwieltjes. Ze bieden ook een grotere weerstand
tegen ruwheid en kunnen snijden op antislipmateriaal of rustiek
steengoed (bijzonder geschikt voor gebruik buitenshuis). Het
aanbevolen gebruik van RUBI GOLD is het snijden van
geglazuurd steengoed (BIIa / BIb), rustiek of geëxtrudeerd
steengoed (AIIa / AIb) en porseleinsteengoed (BIa) met een
gladde en/of licht ruwe afwerking.
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Voor moeilijke sneden in keramische tegels
Dankzij hun ontwerp zijn de RUBI ENDURE snijwieltjes ideaal
voor het krijgen van perfecte sneden in keramische tegels met
een hoge moeilijkheidsgraad, vooral voor alle keramische
materialen met een ruwe of gestructureerde afwerking van
het oppervlak (reliëfs en texturen). Het ENDURE assortiment
snijwieltjes verdubbelt de levensduur van onze standaard
SILVER snijwieltjes, onder dezelfde gebruiksomstandigheden.
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Voor extreem moeilijke sneden in
keramische tegels
Voor de moeilijkste keramische materialen biedt RUBI de
professional het EXTREME snijwieltjes assortiment aan. De
EXTREME snijwieltjes die op een lager zijn gemonteerd, hebben
geen wrijving van het wieltje zelf met het asje. Deze combinatie
zorgt ervoor dat de prestaties van het EXTREME snijwieltje
veel beter zijn dan de rest, en biedt een gladde snijlijn en een
300% langere levensduur dan onze standaard SILVER
snijwieltjes, onder dezelfde gebruiksomstandigheden.
Speciaal ontworpen en aanbevolen voor het snijden van
keramische materialen met een ruwe en gestructureerde
afwerking van het oppervlak (reliëfs en texturen).

MOEILIJKHEIDSGRAAD*
VAN DE SNIJLIJN

MAKKELIJK
MEDIUM
HOOG
EXTREEM
*Moeilijkheidsgraad in termen van: ruwheid, hardheid, dikte, spanningen, afwerking.

AANBEVELINGEN VOLGENS HET TYPE MATERIAAL

De UNE-EN 14411 classificatienorma
is internationaal toepasbaar en staat
op elke doos tegels gedrukt.
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