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Ściernica garnkowa EXTREME CG Comfort została zaprojektowana 
z myślą o obniżeniu poziomu wibracji i poprawie komfortu oraz 
bezpieczeństwa operatora.

Posiada gumowe uszczelnienie wokół korpusu ściernicy, tzw. garnka, 
które pochłania wibracje zanim dotrą one do rąk operatora.  
Ściernica została opracowana za pomocą technologii i-HD, 
która zapewnia jednolitą gęstość w każdym segmencie, 
bez konieczności stosowania wysokiego nacisku. Specjalne 
wiązanie impregnuje strukturę rdzenia i wiąże ziarno diamentu 
z segmentem, tworząc integralną część i zapewniając wyższą 
odporność i jednorodność. Ściernice opracowane w  
technologii i-HD zapewniają również wyższe prędkości 
usuwania materiału i dłuższą żywotność.

H = 25mm*

* Całkowita wysokość dla Ø 125 mm

Obniżenie poziomu drgań i wibracji oferowane przez ściernicę garnkową Norton Clipper CG Extreme Comfort wpływa na 
większy komfort pracy operatora. Zmniejsza również ryzyko wystąpienia zespołu wibracji rąk i ramion (HAVS), lub zespołu 
tzw. ,,białego palca”, które związane są z długoterminowym narażeniem na wibracje ręki i ramienia.

Zgodnie z rozporządzeniem HAV ograniczającym narażenie na wibracje, operatorzy mogą pracować z nową Extreme CG 
Comfort  nawet czterokrotnie dłużej niż na standardowych narzędziach, dzięki jej unikatowej konstrukcji.

ZAPEWNIA NAJLEPSZE REZULTATY NA 
URZĄDZENIU NORTON CLIPPER CG125

Aby uzyskać optymalne wyniki, ściernicę garnkową można 
stosować z jednogłowicową szlifierką ręczną Norton Clipper 
CG125. Dzięki połączonej technologii redukcji drgań urządzenia 
i ściernicy, operatorzy mogą pracować siedmiokrotnie dłużej niż 
przy standardowych narzędziach.

+
• Najwyższy komfort
• 7 x dłuższy czas użytkowania 

CG 125 CG Comfort

Standardowa ściernica garnkowa

• Niski poziom komfortu
• Któki czas użytkowania

+
Szlifierka kątowa Szlifierka kątowa CG Comfort (np. ø125mm)

• Zwiększony poziom komfortu
• 4 x dłuższy czas użytkowania

+
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