
Os discos flap para alumínio Tiger têm um design inovador, com aletas duplas 
de lixa, que oferece alto desempenho no esmerilhamento do alumínio. 
As aletas de lixa superiores são revestidas para evitar o empastamento, 
permitindo que o disco mantenha uma alta taxa de corte, e as aletas de lixa 
alternadas removem o material de forma eficiente com grãos de alumina-
zircônia autoafiantes. Este design exclusivo de aletas duplas de lixa oferece a 
melhor combinação: esmerilhamento de alto desempenho para alumínio e um 
valor excepcional.

Desde a fabricação de carrocerias até o reparo de navios, é essencial contar 
com os melhores abrasivos para trabalhos em alumínio. Os discos flap para 
alumínio Tiger fornecidos pela Weiler ajudam a aumentar a rentabilidade e a 
produtividade sem comprometer o desempenho. 

DISCOS FLAP TIGER® PARA ALUMÍNIO
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Os discos Tiger para alumínio sem empastamento esmerilham mais rapidamente e duram mais. 

Vantagens do design de aletas duplas:

• O design de aletas duplas proporciona 
esmerilhamento de alto desempenho em 
alumínio.

• As aletas de lixa brancas superiores 
revestidas evitam o empastamento.

• Os grãos de alumina-zircônia autoafiantes 
proporcionam um esmerilhamento 
agressivo.

• Os discos sem contaminantes oferecem 
uma solução para aplicações em alumínio 
sem preocupações.

NOVO: DISCOS FLAP PROJETADOS 
PARA ALUMÍNIO
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DISCOS FLAP TIGER® PARA ALUMÍNIO

ALETAS 
REVESTIDAS 

Evitam o empastamento

 
 AUTOAFIANTES
Os grãos de alumina-zircônia propor-
cionam um esmerilhamento agressivo

51250

Maximize o tempo de trabalho 
usando produtos projetados para alto 
desempenho em corte, desbaste, limpeza 
e acabamento em alumínio e outros 
metais macios.

SAIBA MAIS NO SITE: 
weilerabrasives.com/Aluminum-Solutions 

DESIGN DE 
ALETAS DUPLAS 

Proporciona esmerilhamento 
de alto desempenho em 

alumínio

CÔNICO (tipo 29) 15° – 35°

RETO (tipo 27) 0° – 15°

TIPO 29 
Mandril 7/8”

TIPO 29 
Eixo 5/8”-11

Diâmetro Grão Máx. RPM Qtd. Caixa Cód. Cód.
4-1/2" 36 13,000 10 51250 51254

60 51251 51255

 
ALTO DESEMPENHO / TIGER® ALUMÍNIO 
Sem empastamento / livre de contaminantes / alumina-zircônia / costado fenólico

ALUMÍNIO

TIPO 27 
Mandril 7/8”

TIPO 27 
Eixo 5/8”-11

Diâmetro Grão Máx. RPM Qtd. Caixa Cód. Cód.
4-1/2" 36 13,000 10 51252 51256

60 51253 51257

 
ALTO RENDIMIENTO / TIGER® ALUMINIO 
Sem empastamento / livre de contaminantes / alumina-zircônia / costado fenólico

ALUMÍNIO

SELEÇÃO DE PRODUTOS

51257

As aletas de lixa angulares 
maximizam o contato com a 
superfície para uma remoção 
agressiva do material em 
superfícies planas.

Esmerilhamento, 
polimento e acabamento 
suave em superfícies 
planas e contornos leves.

Grosso 
grão 36

Fino 
grão 60 

Ideal para 
chanfragem, 

biselamento, remoção 
de solda e remoção 

de material

Ideal para polimento 
de solda, acabamento 
e trabalho com 
detalhes estéticos

CÔNICO

RETO


