
Алмазні інструменти

Новий.
Кращий.
Жовтий.
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Алмазні інструменти

Продукт Властивості продуктів № артикула Діаметр x отвір Обладнання
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DT 300 U EXTRA

 ‣ Універсальний алмазний відрізний круг для різних  
будівельних матеріалів
 ‣Сегмент: спечений, стандартний сегмент, 7 мм
 ‣Сфери використання: Будівельні матеріали

325345 115 x 22,23  

325346 125 x 22,23  

325347 180 x 22,23  

325348 230 x 22,23  

325349 300 x 25,4  

325350 350 x 25,4  
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DT 310 UT EXTRA

 ‣  Алмазний відрізний круг для всіх видів черепиці
 ‣ Значно збільшений час роботи під навантаженням в 
порівнянні з DT 300 UT
 ‣Турбо-зубці для чистих обрізних країв
 ‣ Стальний стержень: Охолоджувальні отвори для 
кращого відведення тепла
 ‣ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 10 мм
 ‣Сфери використання: Будівельні матеріали

334088 115 x 22,23

334089 125 x 22,23

334090 180 x 22,23

334091 230 x 22,23

339121 300 x 25,4  

339123 350 x 25,4  

Бе
то

н

DT 350 U EXTRA

 ‣ Універсальний алмазний відрізний круг для різних  
будівельних матеріалів – добра альтернатива спече-
ним алмазним відрізним кругам
 ‣ Сегмент: зварений лазером, стандартний сегмент,  
10 мм
 ‣ Сфери використання: Будівельні матеріали,  
Бетон (універсально)

336214 115 x 22,23

336215 125 x 22,23

336216 180 x 22,23

336219 230 x 22,23

336220 300 x 25,4   

336221 350 x 25,4   

Бе
то

н

DT 600 U SUPRA

 ‣ Універсальна модель якості з технологією коротких 
зубців для високої агресивності різання
 ‣ Надзвичайно широкий спектр використання (також 
для твердих матеріалів, таких як граніт)
 ‣ Сегмент: зварений лазером, з короткими зубцями,  
9 мм
 ‣ Сфери використання: Будівельні матеріали, Бетон 
(універсально), Старий бетон, армований, Пісковик 
вапняковий

322630 115 x 22,23  

322631 125 x 22,23  

322633 180 x 22,23  

322634 230 x 22,23  

325184 300 x 25,4  

325195 350 x 25,4  

Бе
то

н

DS 300 B EXTRA

 ‣ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск для бетону 
та різних будівельних матеріалів
 ‣Дуже добре співвідношення ціни та продуктивності
 ‣ Просте відведення пилу завдяки отворам в тарілча-
стому крузі
 ‣Сегмент: паяний, стандартний сегмент
 ‣ Сфери використання: Бетон, Стяжка, Будівельні 
матеріали

330622 100 x 22,23

325361 115 x 22,23

325362 125 x 22,23

325363 180 x 22,23

Бе
то

н

DS 600 B SUPRA

 ‣ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск для бетону 
та різних будівельних матеріалів
 ‣ Висока агресивність при зменшеній затраті сил та  
довгому часі роботи під навантаженням
 ‣ Просте відведення пилу завдяки отворам в тарілча-
стому крузі 
 ‣Сегмент: паяний, стандартний сегмент
 ‣ Сфери використання: Бетон, Стяжка, Будівельні 
матеріали

330621 100 x 22,23

325377 115 x 22,23

325378 125 x 22,23

325379 180 x 22,23
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Продукт Властивості продуктів № артикула Діаметр x отвір Обладнання
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DT 300 F EXTRA

 ‣Алмазний відрізний круг для кахлю
 ‣ Чисті обрізні краї завдяки закритому ріжучому краю
 ‣ Сегмент: спечений, закритий край, 7 мм
 ‣Сфери використання: Керамічна плитка, Кахель

330623 100 x 22,23

325357 115 x 22,23

325358 125 x 22,23

325359 180 x 22,23

325360 230 x 22,23

325454 200 x 30

Ке
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іч
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DT 600 F SUPRA

 ‣ Професійний алмазний відрізний круг для кахлю та 
плитки грес 
 ‣Також підходить для глазурованого пічного кахлю
 ‣ Сегмент: спечений, закритий край, 7 мм
 ‣ Сфери використання: Керамограніт, Кахель, Глазурована 
плитка

325368 115 x 22,23

325369 125 x 22,23

325371 180 x 22,23

325372 230 x 22,23

325375 300 x 30

325376 350 x 30
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DT 900 FT SPECIAL

 ‣   Надзвичайно тонкий (1,4мм) професійний диск для 
екстремального навантаження та відмінних результатів 
роботи
 ‣Також підходить для граніту
 ‣ Посилена серцевина для оптимальної стабільності 
різання
 ‣Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла
 ‣ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 7 мм
 ‣ Сфери використання: Керамограніт, Кахель, Глазурована 
плитка, Граніт

330627 100 x 22,23

325392 115 x 22,23

325393 125 x 22,23

330628 180 x 22,23

330629 230 x 22,23

Ас
ф

ал
ьт

DT 350 A EXTRA

 ‣ Алмазний відрізний круг з надзвичано добрим 
співвідношенням ціни та продуктивності виконання 
ремонтних робіт в асфальті
 ‣ Спеціально розроблений для використання на ас-
фальті
 ‣ Скошені захисні сегменти для уникнення заднього 
шліфування та оптимального захисту основи.
 ‣ Сегмент: зварений лазером, 10 мм
 ‣Сфери використання:  Асфальт, Піщаник

337729 300 x 25,4

337731 300 x 20

337730 350 x 25,4

337732 350 x 20

337733 400 x 25,4

337739 400 x 20

Ас
ф

ал
ьт

DT 602 A SUPRA

 ‣ Якісний алмазний відрізний круг для асфальту з 
доброю ріжучою здатністю
 ‣ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубча-
тим вінцем
 ‣ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфуван-
ня та оптимального захисту основи
 ‣Сфери використання: Асфальт, Піщаник

325060 300 x 25,4

327025 300 x 20

325092 350 x 25,4

327026 350 x 20

325124 400 x 25,4

327027 400 x 20

Бе
то

н

DT 602 B SUPRA

 ‣ Алмазний відрізний круг з рідким зубчатим вінцем 
для старого бетону та армованого бетону
 ‣ Добре різання з можливістю використання на  
електричному нарізувачі швів
 ‣ Сегмент: зварений лазером, 9 мм, з рідким зубчатим 
вінцем
 ‣ Сфери використання: Старий бетон, армований

325056 300 x 25,4

325088 350 x 25,4

325120 400 x 25,4
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Алмазні інструменти

Високопотужні інструменти для  
вашої продуктивності

Розроблено у Німеччині
Відділ досліджень та розробок в м. Хайгер (Німеччина) десятиліттями задає 
стандарти в розвитку технологій шліфування та різання. З висококваліфікова-
ними співробітниками та найсучаснішою технікою, в лабораторіях та на тесто-
вих площадках закладається фундамент якості та безпеки алмазних інструмен-
тів Клінгспор.

Виготовлено в Європі
Ультрасучасний машинний парк та висококваліфікований персонал характери-
зують нове виробництво Klingspor.
Висока якість алмазного інструменту гарантується шляхом детального контролю 
кожного кроку виробництва: від закупівлі сировини та виробництва до достав-
ки клієнту.

Нові. Кращі. Жовті.
Повний контроль за всіма процесами: завдяки такому підходу Klingspor став 
провідним виробником інструментів для шліфування та різання.

Професіоналам від професіоналів. Ми маємо в асортименті понад 50 000 інструментів для шліфування, різання, фрезе-
рування, полірування та зняття матеріалу. Ширина та глибина нашої програми пропонує користувачам відповідний продукт 
для будь-якої вимоги – часто в декількох варіантах.

Стрічки Фіброві круги Пелюсткові тарілкові
круги

Шліфувальні
листи

Твердосплавні 
борфрезиРулони

Пелюстковий кругЕластичні абразивні
матеріали

Швидкозмінні кругиВідрізні та зачисні круги
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