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EXTREME CG COMFORT

100 20 22,23 4,5 70184607656 5450248762690

125 25 22,23 4,5 70184602648 5450248735106

180 30 22,23 4,5 70184607657 5450248762706

STROJ Ø Ø 
(mm)

Brusná miska
VÝŠKA (mm)

VRTÁNÍ
(mm)

SEGMENT
Výška (mm)

KÓD EAN 13 KÓD

Norton Clipper Extreme CG Comfort, je nová brusná 
miska, která byla speciálně vyvinuta pro lepší 
komfort a bezpečnost obsluhy a to snížením úrovně 
vibrací během používání.

Je vybavena gumovým kroužkem, který redukuje  
přenos  vibrací během broušení. Segment je vyroben 
naší patentovanou technologií iHD. Má agresivní 
úběr, je efektivní a dosahuje vysoké rychlosti na 
všech stavebních materiálech při zachování dlouhé 
životnosti.

V = 25mm*

*Celková výška Ø 125 mm

V souladu s nařízením směrnice HAV, která určuje jak dlouho mohou operátoři pracovat s nástroji, které 
způsobují vibrace, je Extreme CG velice komfortní brusný kotouč, který umožnujě až čtyřikrát delší použití než 
standardní kotouč !

NEJLEPŠÍ PŘI POUŽITÍ V 
NORTON CLIPPER CG125

Používejte misku Extreme CG Comfort v kombinaci s bruskou 
Norton Clipper CG125 a zvyšte svůj komfort během broušení.

+
• Extremní comfort
• a při použití v brusce CG 125 

dosahuje až 7 x delší životnost 

CG 125 CG Comfort

Standardní brusná miska

• Nížký komfort broušení
• Průměrná životnost kotouče

+
Úhlová bruska Úhlová bruska CG Comfort (e.g. ø125mm)

• Zvýšený komfort broušení
• 4x delší životnost

+

NOVÁ

NOVÁ

Výrazně nižší úroveň vibrací, kterou nabízí Norton Clipper CG Extreme Comfort, zaručuje prokazatelně lepší 
pohodlí při broušení a snižuje riziko syndromu tzv. “ bílých prstů “ (HAVS) Nemoc je spojena s dlouhodobým 
vystavením vibrací.


