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O systému Quick  

Unikátní produkt který je ihned rozpoznatelný.

Ukazatel postupného opotřebení

Unikátní vlastnosti dostupné jen u NORTONA. Mimořádná odlonost proti vzniku trhlin.

Patentovaný ukazatel hloubky Elipsovitý tvar drážky

MimMimořáořádnádná od odlonlonostostost pr protioti vz vznikniku tu tu trhlrhlin.in.

EliElipsopsopsovitý tý tý tvar drážkyyy

UniUniUnikátkátkátní ní ní proproprodukdukdukt kt kt kterterterý jý jý je ie ie ihnehnehned rd rd rozpozpozpoznoznoznateateatelnýlnýlný

UkaUkaUkazatzatel el pospospostuptuptupnéhného oo opotpotpotřebřebeníení

• Ukazatel opotřebení

•  Produktový název přímo  

na segmentu

UniUniUnikátkátkátní ní ní vlavlastnstnostosti di dostostupné jé jé jen u Nu NORTORTONAONA

PatPatentovaný ný ukazatel hloubkyy

• Směr otáčení

• Ukazatel hloubky

Postupné řezání díky ukazetely  

hloubky zrychluchuje řez!

Nový a lépe 
vyvinutý produkt!

NOVINKA
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4X4 EXPLORER +

Norton 4x4 Explorer byl jedním z prvních multifunkčních laserem svařovaných 
diamantových kotoučů na stavebním trhu. Nový Norton 4x4 Explorer+ má ještě o krok 

napřed díky specifikaci segmentu a výrobnímu procesu. 

Rychlejší řezání:

Nová specifikace segmentu přináší až 40 % zlepšení v rychlosti řezu a životnost 
výrobku. Testováno proti nejvýznamnějším konkurenčním výrobkům na Britském 
trhu. Tím jsme dokázali že nový 4x4 Explorer+ předčí všechny více-účelové

konkurenční kotouče.

Více všestranný:

Díky lepší specifikace segmentu funguje perfektně ve všech druzích stavebních materiálů - žuly, 
přírodní kámene, železobetonu, betonových bloků, cihel, čerstvých betonů a asfaltu.

Výběr diamantových zrn a zvláštní uspůsobení ocelového nosiče umožňuje naprosto bezpečné řezat  
                            i samotné kovové části do síly 5 mm jako jsou lešenářské trubky z oceli, nebo bezpečnostní kovové bariéry atd. 
 
Bezpečnější:

Plně kompatibilní s nejnovější EN13236: 2010 bezpečnostní normou. Kotouč je vybaven patentovanými odvodovými 
drážkami elipsovitého tvaru, které brání únavovým trhlinám v ocelovém těle. Norton 4x4 Explorer+ je zcela bezpečný 
produkt i při řezání kovu.

Více komfortnější: 
Lichoběžníkový tvar segmentu poskytuje úzkou a konstantní mezeru mezi segmenty a tím snižuje vibrace a nárazy při 
řezání. Drážkováný segment přispěje k vyšší řezné rychlosi kotouče. 

Chytřejší:

•  Patentovaný ukazatel hloubky indikuje směr otáčení, ale zároveň i hlobku těla kotouče v řezu. Vzniká tam stoboskopický 
efekt čáry která indikuje hloubku 5 cm a 10 cm.

• Nový indikátor opotřebení segmentu. Rysky na hodnotách 1/3 a 2/3 segmentu označují vizuální opotřebení.

Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč.
Norton 4x4 Explorer+ je nový multi-účelový laserem svařovaný diamantový kotouč od Saint-Gobain Abrasives, 
který je vynálezce prvního laserem svařovaného diamantového kotouče a to v roce 1982. Vše vyvíjeno a vyráběno 
v našem speciálním zařízení v Lucembursku. 4x4 Explorer+ nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!  
Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajisťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

                                                      Všechny diamantové kotouče Norton jsou plně kompatibilní s nejnovější EN13236: 2010 - bezpečnostní normou. 
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4x4 EXPLORER +
MULTIFUNKČNOST and UNIVERZÁLNOST laserem svařovaných segmentů pro suché i mokré řezání. Vysoce výkonný 
diamantový kotouč s DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ a VYSOKOU RYCHLOSTÍ řezání všech stavebních materiálů. Charakteristický 
patentovaný UKAZATEL HLOUBKY řezání označující směr otáčení a specielní tvar drážek odolný proti vzniku TRHLIN zvyšuje
bezpečnost kotouče.
Použití: Betonové výrobky, železobeton, žula, asfalt a ocel do tloušťky 5 mm.

Objednací kód EAN 13 kód ø
(mm)

Vrtání
(mm)

Segment
V / Š

701846 25307 5450248 345329 115 22,23 10/2,2

701846 47279 5450248 557234 125 22,23 10/2,2

701846 43654 5450248 557241 180 22,23 10/2,5

701846 47280 5450248 557241 230 22,23 12/2,5

701846 46881 5450248 549994 300 20 12/3,0

701846 46870 5450248 548898 300 25,4 12/3,0

701846 46154 5450248 538448 350 25,4 12/3,2

701846 46571 5450248 545538 350 20 12/3,2

701846 47348 5450248 558804 400 25,4 12/3,2

701846 47374 5450248 559399 400 20 12/3,2

701846 47349 5450248 558811 450 25,4 12/3,2
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