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BUSH HAMMER

#X-BH-3 (Set : 3 Silindir)

#X-HOLDER-CBL-19

• Beton kot düşürme, ondülasyonların düzeltilmesi, epoksi poliüretan gibi kaplamaların zeminden 
kaldırılması ve epoksi kaplama öncesi beton yüzey hazırlama uygulamarı için iadealdir. Çimento ve 
epoksi terazzo kaplamaların beton zemine kusursuz tutunması için de kullanılmaktadır. 

• Uygun maliyetlidir, çok az toz üretir ve yüzeyinde mikro kırılma olmaz.
• Genellikle 20 inç ila 38 inç çapındaki elektrikli Lavina beton silim makinalarında kullanılır. Tavsiye 

edilen devir sayısı 500 ile 700 rpm arasındadır. Yapılacak uygulamaya ve betonun durumuna göre 
saatte 20 ile 190 m2 arasında metraj yapabilir.

KARPİT KAZIYICILAR

• Karpit kazıyıcılar, beton yüzey üzerine yapıştırılan halı, halıflex, pvc, linolyum, parke ve 
seramik kaplamaların yapıştırıcılarını zeminden çıkarılması için iadealdir. 

• Zemine zarar vermeden agresif ve hızlı kazıma yapabilir. Bu kaplamalar kaldırılıp 
parlatılacak zeminlerde kullanım için idealdir. 

• 500 ile 700 devir arasında kullanılması önerilir.
• Kazıma hızı, kaplama kalınlığı ve kullanılan Lavina beton silim makinası boyutuna göre 

farklılık gösterebilmekte olup, metraj 19 ile 190 m2 arasındadır. 
• Karpit kazıyıcılarda kare tungsten karpit kazıma bıçakları bulunur. Bu bıçakların dör 

yüzü de kullanılabilir. Sadece kare tungsten karpit bıçaklar değiştirilerek tekrar tekrar 
kullanılabilirler. Karpit kazıyıcılar makinanın dönüş yönüne göre sağ veya sol dönüşlü 
olarak sipariş verilmelidir. 



PCD

METAL ELMASLAR

BETON KOT DÜŞÜRME & EPOKSİ KALDIRMA

PCD elmaslar, epoksi kaplamanın kaldırılması ve epoksi kaplama öncesi yüzey hazırlama uygulamaları için 
dizayn edilmiştir. Elmas butonlu, barsız ve barlı olarak 3 çeşidi bulunmaktadır. PCD elmasların dönüş yönleri 
vardır ve makinanızın dönüş yönünen göre sağ dönüşlü veya sol dönüşlü olanları tercih edilmedir.

• Elmas butonsuz ve barsız olan PCD’ler oldukça derin kazıma yapabilme özelliğine sahip olup çok kalın 
epoksi ve poliüretan kaplamaların beton zeminden sökülmesi için idealdir. Beton zeminde PCD dişler 
kalınlığında çiziklier bırakabilirler. Bu yüzden epoksinin zeminden kaldırılıp, tekrar epoksi kaplama 
yapılacak uygulamalar için idealdir.

• Barlı ve butonlu PCD elmaslar ince kaplamaların kaldırılmasında ve epoksi kaplamanın kaldırılıp, beton 
parlatma yapılacak projelerde kullanılması önerilir.

QC Metal elmaslar, ince ve yıpranmış epoksi 
boyaların, kurumuş yapıştırıcıların, beton 
kür ve cilalarının zeminden kazınması için 
kullanılabilir. 

• Metal elmasların en kabası 6 grit 
olup, butonlu veya segmanlı çeşitleri 
mevcuttur.

• Yumuşak, orta sert, sert, çok sert ve 
ekstra sert betonlar için farklı çeşitleri 
bulunmaktadır.

#X-PCD
2 pcd segment

#X1B-PCD2
2 pcd segment ve 

1 metal buton

#X-PCD-SB
2 pcd segment ve 

2 barlı
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