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• Sýký ve devamlý araþtýrma-geliþtirme sonucu

• Yüksek kaliteli hammadde kullanýmýyla

• En ileri teknolojiyle

• ISO tarafýndan onaylanmýþ, çok detaylý bir

kalite kontrol sistemiyle• 

1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, 

üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. 

Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen 

otomatik makineler le donatý lmýþ olup 

bütün ürünlerinin: ...............................................

Ýmal edildiðini garanti eder. 

Mamullerimizin güvenilirliði, hep ayný kalite

standardýnda olmasý ve mükemmel bir 

fiyat/performans oraný vermesi sayesinde SAIT 

müþterilerine her uygulama için en kalifiye 

çözümü, hýzlý ve dakik olarak Settimo Torinese 

deposundan sunar.

................................
.

Dünyanýn 80 deðiþik ülkesindeki müþterilerimiz 
SAIT mamullerini güvenilir seçim olarak takdir 
ediyorlar.

Ürünlerimizin tümünü web sitemiz 
üzerinden inceleyebilirsiniz.

www.salamonhabib.com
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MERMER Kesici ve Aþýndýrýcý Ürünler

VELCRO DÝSK ZIMPARALAR

SAITRIS

BEZ ZIMPARALAR

FÝBER DÝSK ZIMPARALAR

TABAKA ZIMPARALAR

SAITRON

ELMAS ÜRÜNLER

KESÝCÝ TAÞLAR ve TAÞLAMA TAÞLARI

Silisyum karbür mineralli, 
su geçirmez latex mesnetli, 
kapalý yapýda tabaka 
zýmparalar. Islak veya kuru 
uygulama için. 
Makinede veya el ile 
kullanýma uygundur. 

Kumlar: 80 – 2000 arasý 
standart kumlar.

Silisyum karbür mineralli, 
velcro kaplanmýþ kaðýt 
mesnetli disk zýmparalar. 
Portatif makinelerle, 
mermer, granit, kompozit, 
cam, plastik vs 
zýmparalamasý için 
uygundur. 

Çaplar: 115 – 180 mm.
Kumlar: 24 – 1200 arasý
standart kumlar.

Özel fiber mesnet üzerine 
çok katmanlý silisyum karbür 
mineral uygulanmýþ yarý 
esnek diskler. Granit, suni 
mermer, fiberglas ve benzer 
malzemelerde kullanmak 
için uygundur. 

Çaplar: 115 ve 180 mm.
Kumlar: 24 – 120 arasý 
muhtelif kumlar.

Yarý esnek taþlama 
diskleri. Reçine yapýþmalý, 
takviye edilmiþ. Yüksek 
çapak alma ve çok düþük 
ýsýnma katsayýsý ile mermer, 
granit ve kompozitler için 
çok uygundur.

Çap: 180 mm.
Kumlar: 36 – 60 – 100 – 180

Mermer, granit, kompozit, 
seramik, beton, asfalt vs 
kesme ve finiþi için. 
Muhtelif çap ve diþ 
yapýsýnda, sabit veya 
portatif makinelerde 
kullanýlan, kuru ve sulu 
kesim diskleri ve elmas 
pedler.

Silisyum karbür mineralli, 
bez mesnetli rulo bez 
zýmpara. 

Kumlar: 24 – 400 arasý 
muhtelif kumlar, 
azami 1525 mm. eninde.

Silisyum karbür mineralli, 
takviyeli kesme ve taþlama 
taþlarý. Muhtelif ölçü ve 
kalýnlýklarda. 
Standart seri ve Planet 
serisi ile hýzlý kesim ve 
yüksek ömür.

Silisyum karbür mineralli 
zýmpara diski. Vulkanize 
fiberden mamul (kalýnlýk 0,8 mm.) 
Mermer, granit, kompozit ve 
sert taþlar için çok hýzlý 
aþýndýran ve uzun ömürlü 
diskler. 

Çaplar: 115 – 125  180 mm. 
Kumlar: 16 – 400 arasý

–



SAITAC KAÐIT ZIMPARALAR

SAITEX BEZ ZIMPARALAR

BF-EK ZIMPARA TAÞLARI
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KESME TAÞLARI 
TAÞINABÝLÝR MAKÝNALAR ÝÇÝN
Reçine yapýþmalý, çelik, paslanmaz çelik, 
alüminyum, demir döküm taþ ve yapý
malzemelerinde kullanmak üzere takviye 
edilmiþ gýda ve nükleer endüstrilerinde 
kullanmak için özel taþlar. 
Düz ve bombe göbekli. 
Çap: 75 –
çap ve kalýnlýklarda.

 350 mm. arasý muhtelif 

TAÞLAMA TAÞLARI 
TAÞINABÝLÝR MAKÝNALAR ÝÇÝN
Reçine yapýþmalý, çelik, paslanmaz çelik, 
alüminyum, demir döküm ve yapý 
malzemelerinde kullanmak üzere takviye 
edilmiþ. Düþük ses kat sayýlý, gýda ve 
nükleer endüstrilerinde kullanmak için 
özel taþlar.
Çap: 75 – 230 mm. arasý muhtelif 
çap ve kalýnlýklarda.

RULOLAR 

35 deðiþik kalite ve çeþit zýmpara bezi, 
reçine üzeri reçine yapýþmalý, metal, tahta, 
deri, cam, taþ gibi malzemelerde 
uygulanabilir.
Geniþ toplar 1525 mm., diðer ölçüler 
istek üzerine. 

YAPIÞMIÞ BANTLAR
GENÝÞ BANTLAR
MANÞONLAR
Her tip, kum ve ölçü kombinasyonlarýnda 
mevcut. 7 deðiþik ek þekli ve konik 
manþonlar. 
Takviyeli veya takviyesiz olarak.

TABAKALAR
11 deðiþik seri, farklý mineral ve stearat 
uygulanmýþ, ýslak veya kuru 
kullanýma uygun. 
40 – 2000 arasý standart kumlar.

RULOLAR 

19 deðiþik kalite ve çeþit zýmpara kaðýdý, 
reçine üzerine reçine yapýþmalý. 
Tahta, deri, mermer ve metalde 
kullanmak için. 
Geniþ toplar: 1590 mm. 
Diðer ölçüler istek üzerine.
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BF-EK KESME TAÞLARI SABÝT VE TEZGAH 
ÜSTÜ MAKÝNALAR ÝÇÝN
Reçine yapýþmalý, çelik, paslanmaz çelik, 
alüminyum, demir döküm taþ ve yapý 
malzemelerinde kullanmak üzere
takviye edilmiþ.
Çap: 250 –    600 mm. arasý muhtelif ölçüler.

SAITEX BEZ ZIMPARALAR

YARI ESNEK TAÞLAMA 
DÝSKLERÝ (SAITRIS - SAITRE)
Reçine yapýþmalý, alüminyum, paslanmaz 
çelik ve taþta kullanmak üzere takviye 
edilmiþ. Yüksek miktarda çapak alma, 
düþük ýsýnma katsayýsý ve yüksek 
finiþ seviyesi. 
Çap: 115 – 125 – 180 mm.

TABAKALAR-KESÝK 
TABAKALAR
Elde veya portatif makinelerde 
çalýþmak için yumuþak bezden üretilmiþtir.
Tabakalar: 120 x 280 mm. 
                    190 x 250 mm. 230 x 280 mm.
Kesik tabakalar: 115 x 280 mm. 10 delikli.

EKONOMÝK RULOLAR 

Elde çalýþmak için yumuþak 
bezden üretilmiþtir.
Geniþlikler: 25 – 38 – 50 mm.
Uzunluklar: 25 – 50 metre.

SAITAC KAÐIT ZIMPARA
YAPIÞMIÞ BANTLAR
GENÝÞ BANTLAR
Her tip, ölçü ve kum kombinasyonlarýnda, 
deðiþik kaðýt aðýrlýklarýnda yapýlabilir. 
Sert, reçineli, lakeli ve boyanmýþ aðaçlar 
için açýk gözenekli yapýda. 
F. Aðýrlýklý mesnet için anti statik kaðýt. 
5 deðiþik tip ek þekli.

-



SAITOR MOP ZIMPARA

SAITAC DÝSKLER VE KESÝLMÝÞ TABAKALAR
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SAITDISC FÝBER DÝSK

FÝBER DÝSKLER
14 deðiþik tipte zýmpara diski, vulkanize 
fiberden mamul (kalýnlýk 0.8 mm.) 
Alüminyum oksit, silisyum karbür, 
seramik, zirkonyumlu alüminyum oksitten 
mamul. Metallerde, mermer ve yapý 
malzemelerinde, tahtada uygulamak için. 
Paslanmaz çelik için özel tip.

PÝMLÝ 
Reçine üzeri reçine yapýþmalý bezden 
mamul, muhtelif çap ve kalýnlýklarda, 
alüminyum oksit veya silisyum karbür 
minerallerinden saplý mop zýmpara. 
Paslanmaz çelik için özel seri.

FLANÞLI
Reçine üzeri reçine yapýþmalý bezden 
mamul, muhtelif çap ve kalýnlýklarda. 
Alüminyum oksit veya silisyum karbür 
minerallerinden metal tahta ve yapý 
malzemelerinde kullanýlýr. 
Paslanmaz çelik için özel seri.

VELCRO
Alüminyum oksit, stearatlý alüminyum 
oksit, seramik ve silisyum karbürden 
mamul diskler ve kesik tabakalar. 
Portatif makinelerle, oto tamir, ahþap, 
metal, doðal ve sentetik taþlarda 
kullanmak için. 

Çaplar: 115 – 225 mm. arasý, 
deliksiz veya istenilen þekilde delinmiþ.
Kesilmiþ tabakalar, muhtelif 
ebat ve deliklerde.



SAITLAM FLAP DÝSKLER

SAITPOL ELYAF ZIMPARALAR

SAITAC SOF SÜNGER MESNETLÝ KAÐIT ZIMPARALAR
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SAITAC SOF
Sünger mesnetli, stearatlý kaðýt zýmpara. 
Çeþitli kum kalýnlýklarýnda, sürekli rulo 
veya kesim yeri iþaretlenmiþ tabaka olarak 
mevcuttur. El ile veya makine ile 
kullanmaya uygundur. 
Yüksek finiþ saðlar. 
Kuru kullanýma uygundur.

PLASTÝK MESNETLÝ
Reçine üzeri reçine yapýþmalý bezden 
mamul, alüminyum oksit veya silisyum 
karbür minerallerinden. 
Düz veya konik þekilli. 
Paslanmaz çelik çalýþmak için. 
Farklý çap ve kum kalýnlýklarý.

FÝBERGLAS MESNETLÝ 
Reçine üzeri reçine yapýþmalý bezden 
mamul, alüminyum oksit veya zirkonyum 
oksit minerallerinden. 
Farklý çap ve kum kalýnlýklarý. 
Yarý konik þekilde: 115 – 125 mm.

SAITPOL
Çeþitli form ve kum kalýnlýklarýnda, 
dokunmamýþ sentetik fiberden mamul 
elyaf zýmpara. Çeþitli kum kalýnlýklarýnda, 
sürekli rulo veya kesik tabaka olarak 
mevcuttur. El ile veya makine ile 
kullanmaya uygundur.
Yüksek finiþ saðlar. 
Kuru kullanýma uygundur.



T Ü R K Ý Y E  G E N E L  D A Ð I T I C I S I

Zýmparalama süresinin 
kýsalmasý.

Mükemmel yüzey 
finiþi ve sonuç.

Toz emmede önemli 
oranda artýþ.

Daha temiz ve tozsuz 
çalýþma ortamý.

Topaklanma ve zýmpara 
yüzeyinin týkanmasýnda 
önemli oranda iyileþtirme.

Kolay takma, 
çýkarma = Zýmpara ve taban
deliklerinin ayarlanmasý 
gerekli deðil.

1

2

4

6

3

5

optimal  toz emme 

optimal  performans
azaltýlmýþ  topaklanma

Yüksek performans 
için geliþtirilmiþ 
Aeromax zýmpara 
mamulleri ile elde 
edeceðiniz avantajlar:

Mikro Delikli Velcro Disk

Aeromax Çeþitleri

Mikro Delikli Velcro Disk Ýnce Yoðun Süngerli

Mikro Delikli Velcro Disk Kalýn Süngerli

Mikro Delikli Yumuþak Sünger Tabaka

Mikro Delikli Yumuþak Süngerli Rulo

Ø 150 mm. 
Velcro 80 Kum - 1500 Kum arasý.

Ø 150 mm. 
Velcro 320 Kum - 800 Kum arasý.

Ø 150 mm. 
Velcro 400 Kum - 1000 Kum arasý.

113 x 123 mm. Ebadýnda Sünger Tabaka
220 Kum - 600 Kum arasý zýmparalar.

115 mm. Eninde Yumuþak Sünger Rulo
220 Kum - 600 Kum arasý zýmparalar. 
(25 mt. top)

Ýhtalat -Dahili Ticaret - Mümessillik

Tersane (Tünel) Cad. No: 26 34420 Karaköy / ÝSTANBUL
Tel: (+90 212) 245 03 80 - 81  Fax: (+90 212) 249 07 95

s.habib@superonline.com / info@salamonhabib.com
www.salamonhabib.com

Kuruluþ Yýlý 1955


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

