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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Meget alsidig, holdbar og økonomisk diamants-
kæreskive, selv om den er specielt designet til 
asfalt, slibende byggematerialer og betonpro-
dukter  

Meget økonomisk
• Meget alsidig på grund af skiftende blok- og ventilations-

segmenter 
• Optimalt kompromis mellem funktion og økonomi
• 10 mm segmenthøjde giver gode resultater med lang 

levetid

Beskyttelse mod underskæring i bagstopnings-
materialet i meget slibende materialer
Ved hjælp af specielt placerede beskyttelsessegmenter

Diameter (Ø) Borehul Antal segmenter Maks. omdrejningsha-
stighed Art.nr. Stk. pr. 

pk. 
300 mm 20 mm 16 STK 6400 o/min 0668 752 300 1
350 mm 20 mm 19 STK 5400 o/min 0668 752 350 1
350 mm 25,4 mm 19 STK 5400 o/min 0668 752 355 1
400 mm 25,4 mm 22 STK 4800 o/min 0668 752 405 1
450 mm 25,4 mm 25 STK 4200 o/min 0668 752 455 1

Diamantskæreskive Beton/asfalt

Alsidighed (punktsystem) 3 af 4 punkter
Levetid (punktsystem) 2 af 4 punkter
Skærehastighed (pointsy-
stem) 3 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem) 2 af 4 punkter
Segmenthøjde 10 mm
Segmenttykkelse 3,2 mm
Segmentforbindelse Laser
Maks. periferihastighed 100 m/sek.

Anvendelse

• Særligt velegnet til beton (herunder armeret beton), frilagt aggregatbeton, porebeton, asfalt, slibende byggematerialer, 
cementmørtel, mursten, betontagsten og Poroton

• Til tør og våd skæring
• Til brug ved manuelle skæreskiver og gulvsave
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Bemærk

• Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
• Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med 

flere snit
• Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
• Arbejd uden tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
• Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede 

segmenter – risiko for kvæstelser!
• Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
• Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger
• Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
• Må ikke anvendes til sidelæns slibning
• Brug en passende beskyttelsesskærm
• Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme stør-

relse, udfør en testkørsel)
• Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser


