NC-X03
Tungsten Karbid Cam Keser, X03 Serisi, Genel düz kesim, kavisli kesim
Mastar ve Gönye ile kesim için uygun geniş kesici kafa. X03 aynı zamanda serbest el
kesimleri için de uygundur. Bu yağlı cam keser camı keserken artık parçacıklar yaratmaz,
camın temiz bir şekilde ayrılmasını sağlar.
Plastik saplı kesicimiz özgün dizaynıyla kolay bir tutuş sağlar. Kesici sapı yağa dayanıklı
plastik malzemedendir.
Tüm modeller popüler yuvarlak kapaklarımızla donatılmıştır. Metal saplı keser ( Ürün
kodunun sonundaki "B" ile belirtilmiştir) Metal saplı kesici kalın camları kesmek için ihtiyaç
duyulan ağırlığa sahiptir.

NC-X03-B

Küre kapak

※Her kesici kafa,

uygulama türünü belirtmek amacıyla, gösterilen
ürün numarasına bağlı olarakT veya K harfi ile markalanmıştır.

Tungsten Karbit Cam Keser, X02 Serisi Renkli cam, detaylı ve kavisli kesim
X02 serisi renkli cam kesimi ve diğer detaylı işler için çok uygundur. İnce kafa, desen çizgileri
boyunca hem ileri hem de geri hareket ile kolay kullanım ve kesim imkanı sunar.

NC-X02

NIKKEN cam kesicilerinin resmi ambalajıdır.

NC-X02-B

NC-X03 için yedek kafa

NC-X02 için yedek kafa
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Tungsten Karbid (TC) Kesme tekerleği
Özellikler;
∙Yeni malzemeler yaratabilmek ve ürünlerimizde kullanılan mevcut malzemelerimizi geliştirebilmek adına
sürekli olarak tungsten karbid üreticimiz ile çalıştık.
∙Cam kesimi için en ideal malzemeleri seçerek, ürünlerimizde en iyi maliyet performans oranını
sağlıyoruz.
※Nikken Dia dünyanın ilk TC ve PCD kesme tekerleklerinin mucidi ve geliştiricisidir.

Tekerlek çeşitleri ;
UX1 : İnce, kalın ve değişik genel cam türleri için. Yüksek basınç koşullarına dayanabilir.
ZX : LDC cam gibi ince camlar ve aynı zamanda daha kalın camlar için. ZX tekerlek UX1 tekerleğin
yaklaşık 2 katı ömre sahiptir.
UZ : İnce camlar için özel üretim. Ultra uzun ömürlü olan UZ, dayanıklılıkta dünyanın önde gelen
ürünlerindendir. UZ tekerlek UX1 tekerleğin neredeyse 3 katı ömre sahiptir.
※ZX ve UZ kesicileri sadece 2.0 ve 2.5 mm çaplarında ve F ve D taşlama türünde mevcuttur.

Uygulamalar;
LCD,PDP, kuvars cam, yarı temperli cam, sert cam, safir cam, silikon
gofretler, renkli cam, objektif, aynalar, gözlükler,cam tüpler, otomotiv cam,
genel mimari cam vb.
Kesme Açıları;
Standart açılarda mevcut, isteğe göre 80-165 derece arasında değişen açılarda
üretilebilir.
Taşlama tipleri
TİP C : Tüm cam türleri için. Bu kesici kesme işlemi sırasında kayma
oluşumunu azaltır.
TİP F : LCD ve diğer ince cam türleri için. Bu kesici hassas kesimler için
tavsiye edilir.
TİP D : Yalnızca LCD ve diğer ince cam türleri için. Bu kesici temiz bir
kırma işlemi için ince bir hat yaratır.
Tungsten Karbid (TC) Tekerlek pimleri
Özellikler;
-Bu pimler TC kesme tekerleklerimizin dönüşünü destekleyen pimlerdir.
-Pimin ayna cilalı dış yüzeyi, tekerleğin yağa ihtiyaç duymaksızın düzgün bir kesim
yapmasını sağlar.
-Yüzey düzensizlikleri ve sürekli sürtünmeden kaynaklı diğer hasarlar farkedilebilir
hale geldiğinde lütfen pimi değiştirin.
-En iyi performans için TC kesme tekerleklerinizi ve pimleri aynı zamanda
değiştirmenizi öneririz.
※ Çeşitli boyutlarda kesme tekerlerini endüstriyel cam kesme makinaları üreticileri
için üretiyoruz.
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