
Cibo lanceert een compleet gamma van snij- en slijpschijven van topkwaliteit! 
Gesteund door haar jarenlange ervaring en haar uitgebreide kennis van technische
schuurkorrels, speciale harsen en bindingen voor de bewerking van vele staalsoorten 
en van RVS in het bijzonder, slaagt Cibo er weer in om met een uitzonderlijk sterk 
gamma van snij- en slijpschijven op de markt te treden. Dit exclusieve gamma van 
schijven met een unieke samenstelling garandeert ten allen tijden uitzonderlijke 
snij- en slijpprestaties. Maak snel kennis met de TOP-LINE en de STANDARD-LINE 
snijschijven en met de TOP-LINE slijpschijven van het gamma!

Snij- en slijpschijven
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Met deze schijven herdefinieert Cibo de industriële stan-
daard voor snijschijven. Deze oerdegelijke schijven voor 
het snijden van zowel staal, ijzer als RVS zijn met hun on-
klopbare prijs uniek in de markt. Met een ongeëvenaarde 

prijs/kwaliteit verhouding steekt het STANDARD-LINE 
gamma met kop en schouders boven de concurrentie uit. 
Nooit waren een industriële schijven zo scherp geprijsd.

Afmetingen Vorm Max. omw/min Toepassingsgebied Artikelnr. Aantal

115 x 1 x 22,23 13 300 RVS/staal SNST1150 25

125 x 1 x 22,23 12 200 RVS/staal SNST1250 25

Standaard-line snijschijven

Top-line slijpschijven

Deze slijpschijven met een uitmuntende kwaliteit vervol-
ledigen het gamma. Het geheim van deze TOP-LINE slijp-
schijven is de unieke samenstelling van de binding. Testen 
tonen aan dat er met de Cibo slijpschijven op minder tijd 
beduidend meer materiaal kan worden afgenomen, waar-
door de schijven een ijzersterke prijs/kwaliteitverhouding 

aan de dag leggen. De zachte binding van de schijven 
zorgt voor een hoge agressiviteit en tegelijkertijd een zeer 
comfortabel gebruik omdat trillingen door het materiaal 
gereduceerd worden. Probeer de TOP-LINE slijpschijven 
en laat de snelheid, het comfort en de verlaagde slijpkost 
u overtuigen!

Afmetingen Vorm Max. omw/min Toepassingsgebied Artikelnr. Aantal

115 x 6,5 x 22,23 13 300 RVS/staal SLIN115 10

125 x 6,5 x 22,23 12 200 RVS/staal SLIN125 10

180 x 7 x 22,23 8 500 RVS/staal SLIN180 10

230x 7 x 22,23 6 600 RVS/staal SLIN230 10

Deze, nu al legendarische schijven, beschikken over een 
extreem lange levensduur en snijden razendsnel. Met 
deze twee onmiskenbare voordelen laten de superieure 
TOP-LINE schijven al hun concurrenten ver achter zich, 
zowel op het vlak van snelheid van snijden als op het vlak 
van levensduur. Doordat deze schijven volledig ijzer- en 
sulfaatvrij zijn, zijn ze uitermate geschikt voor het quasi 

braamloos snijden van RVS. Kortom, het zijn schijven voor 
de meest veeleisende gebruiker, voor wie het beste nog 
niet goed genoeg is. Met ons TOP-LINE gamma haalt u in 1 
stap de snelste en als ook de duurzaamste schijven in huis. 
Kiezen voor de beste schijven op de markt, is gelijk ook 
kiezen voor comfortverhoging voor uw medewerkers en 
kostenbeheersing voor uw bedrijf.

Afmetingen Vorm Max. omw/min Toepassingsgebied Artikelnr. Aantal

100 x 1 x 22,23 13 300 RVS/staal SNIN100 25

115 x 1 x 22,23 13 300 RVS/staal SNIN1150 25

115 x 1,6 x 22,23 13 300 RVS/staal SNIN1156 25

125 x 1 x 22,23 12 200 RVS/staal SNIN1250 25

125 x 1,6 x 22,23 12 200 RVS/staal SNIN1256 25

180 x 2 x 22,23 8 500 RVS/staal SNIN180 25

230 x 2 x 22,23 6 600 RVS/staal SNIN230 25

230 x 2,5 x 22,23 6 600 RVS/staal SNIN23025 25

Top-line snijschijven


