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SOBRE A TURBINOX

Com a experiência de mais de 14 anos dos
sócios da empresa no ramo de ferragens e
ferramentas, foi identificado no mercado de
abrasivos uma grande deficiência em
atender os consumidores com produtos de
alta qualidade e preços acessíveis.
Durante uma ampla pesquisa que durou 3
anos, foi detectado que os consumidores
que necessitam de abrasivos de qualidade,
precisam pagar altos valores, chegando a
pagar até 5 vezes o valor de um disco de
corte convencional. Por outro lado quem
comprava um disco de baixo custo, ficava
muito insatisfeito com a qualidade do
abrasivo.

Foi aí que a Turbinox Abrasivos
enxergou uma oportunidade única no
mercado. Durante uma viagem de um dos
sócios à uma feira de abrasivos na China,
foi possível desenvolver um produto
inovador e que tivesse uma qualidade e
performance de alto padrão, com custo de
um disco convencional. Trazendo assim, a
oportunidade aos consumidores de ter um
produto de primeira linha, pagando um
preço justo e extremamente competitivo.
A Turbinox Abrasivos entra nesse
mercado para trazer confiança e segurança
com um ótimo custo/benefício, para assim,
formarmos parcerias sólidas e fiéis.

www.turbinox.com.br
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DISCO CORTE INOX / AÇO / FERRO / ALUMÍNIO / PVC - (MULTIUSO)
Descrição do Produto
O Disco de Corte Inox 5 em 1 é indicado para
quem necessita de cortes que exigem excelente
acabamento (corte fino), pois alta precisão, corte
rápido e menor geração de calor. É recomendado para cortar aços e suas ligas, inclusive
aços inoxidáveis.

Diferenciais
Precisão de corte
Alta velocidade de corte
Alta durabilidade
Menos desperdício de material

Produtos relacionados
Disco Flap
Disco de Desbaste

Características

Aplicações

Fabricado com grãos de zircônio e óxido de
alumínio
2 telas de fibra de vidro que garantem total
segurança
Alta durabilidade
Grande precisão e velocidade de corte
Pouca formação de rebarbas
Acabamento perfeito em folhas metálicas,
chapas, perfis e tubos
Incrível desempenho
Menos desperdício de material
Rendimento superior comparado aos discos
de aço inox presentes no mercado
Não possui ferro, enxofre e cloro em sua
composição, evitando a contaminação
(corrosão) do aço inox
Pode ser utilizado em todos os tipos de
máquinas portáteis (ex: esmerilhadeira)
respeitando as velocidades periféricas
indicadas
Uso conforme as normas ABNT NBR
15230 / EN 12413
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Ideal para corte em diversos tipos de
materiais, tais como: aço inox, aço
carbono, alumínio, cobre e ferro
Trabalhos de construção e produção em metal,
manutenção e serralheria
Cortes em aço, vigas de ferro, calhas
para cabeamento, chapas metálicas,
armações e cabos e aço, tubos maciços
e de canalização e dutos de ar

Restrições
Não utilize disco para desbastar. É um
procedimento incorreto que danifica as telas
de segurança do disco
Não exceda a velocidade máxima indicada no
corpo do disco (80m/s)
Não utilize o disco caso este esteja em um
mau estado de conservação (trincado, etc)
Não force o disco. Não há necessidade de
pressionar o disco durante o corte. O peso da
máquina já exerce a pressão suficiente para a
operação
Não coloque pressão lateral sobre o disco
Não realize cortes curvos
O diâmetro da peça a ser cortada deve ser
aproximadamente 10% do diâmetro do disco
Não monte o disco sem a proteção da máquina

www.turbinox.com.br
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DENOMINAÇÃO DOS RÓTULOS, SEGURANÇA E SEGMENTOS DE MERCADO
Diâmetro
do furo
Velocidade máx.
de trabalho m/s

Espessura
Diâmetro

Rotação máx.
permitida RPM

Cortes diversos
(Multiuso)

Recomendações
de segurança

Normas técnicas
(Qualidade)

Norma de
segurança

Código de
barras

Código

Quantidade
Embalagem

Espessura
do Disco

Disco
mm

pol

mm

pol

DTBX

400

115

4.1/2”

1,0

3/64”

DTBX7

200

180

7

1,6

1/16”

DTBX9

100

230

9

1,9

5/64”

Furo
mm

Rotação
Máxima

pol

RPM
13.300

22,2

7/8”

Tipo

PERFIL
RETO

8.500

Contratipos
mais comuns

BNA12 NORTON
TYROLIT
PLUS PFERD

6.650

SIMBOLOGIA DE SEGURANÇA

Máscara
contra pó

Use Luvas
Use óculos Use protetor
Busque
de proteção de proteção auricular informações

www.turbinox.com.br

Não utilize
em ângulo

Não utilize
discos
danificados
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DISCO FLAP PARA AÇO INOX / FERRO / ALUMÍNIO / PVC - (MULTIUSO)
Descrição do Produto
O Disco Flap da Turbinox® é um produto
utilizado em lixadeiras e esmerilhadeiras
angulares. São utilizados para desbaste e ao
mesmo tempo, o acabamento nas peças. É
indicado especialmente para operações em
aços inox, alumínios, metais ferrosos e não
ferrosos.

Diferenciais
Alta performance em remoção de
material
Pouquíssima vibração
Não exige a aplicação de força
durante o desbaste

Características
Nossos discos flap Turbinox® são feitos com
72 lixas zirconadas, que entregam um maior
desempenho e durabilidade.
Utilizado com máquinas portáteis
(esmerilhadeiras)
Uso conforme as normas ABNT NBR 15230;
EM 12413;

Produtos relacionados
Disco de Corte
Disco de Desbaste

Restrições

Aplicações
Ótimo para processos de desbaste e
acabamento em aço carbono e aço inox
Utilizado nas mais diversas atividades industriais,
no desbaste e remoção de peças metálicas,
cordões de solda e outras imperfeições
CÓDIGO

GRÃO

QUANT.

FORMATO

DTBXF436

36

10

Côncavo

DTBXF440

40

10

DTBXF460

60

DTBXF480

Não exceda a velocidade máxima indicada
no corpo do disco (80 m/s)
Não utilize o disco caso este esteja em um
mau estado de conservação (trincado, etc)
Não monte o disco sem a proteção da
máquina
DIÂMETRO

FURO

RPM Max

Fibra de vidro

115mm-4.1/2

22,2mm/7/8

13.300

Côncavo

Fibra de vidro

115mm-4.1/2

22,2mm/7/8

13.300

10

Côncavo

Fibra de vidro

115mm-4.1/2

22,2mm/7/8

13.300

80

10

Côncavo

Fibra de vidro

115mm-4.1/2

22,2mm/7/8

13.300

DTBXF4100

100

10

Côncavo

Fibra de vidro

115mm-4.1/2

22,2mm/7/8

13.300

DTBXF4120

120

10

Côncavo

Fibra de vidro

115mm-4.1/2

22,2mm/7/8

13.300

CÓDIGO

GRÃO

QUANT.

FORMATO

MATERIAL

DIÂMETRO

FURO

RPM Max

DTBXF740

40

5

Côncavo

Fibra de vidro

180mm-7”

22,2mm/7/8

8.500

DTBXF760

60

5

Côncavo

Fibra de vidro

180mm-7”

22,2mm/7/8

8.500

DTBXF780

80

5

Côncavo

Fibra de vidro

180mm-7”

22,2mm/7/8

8.500

DTBXF7100

100

5

Côncavo

Fibra de vidro

180mm-7”

22,2mm/7/8

8.500

DTBXF7120

120

5

Côncavo

Fibra de vidro

180mm-7”

22,2mm/7/8

8.500
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MATERIAL

www.turbinox.com.br
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DISCO DE CORTE PARA POLICORTE
Descrição do Produto
O Disco de Corte para Policorte Turbinox,
proporciona um excelente rendimento e
eficiência nas operações de corte de Ferro e Aço
com grande durabilidade, rapidez e precisão. O
disco de Corte para Policorte Turbinox é um
sucesso de vendas e rende até 90% mais que o
disco de corte convencional de outras empresas.
Produto testado e aprovado. Tecnologia alemã.

Diferenciais
Alta performance em remoção de
material
Pouquíssima vibração
Não exige a aplicação de força
durante o desbaste

Produtos relacionados

Características

Disco de Corte
Disco de Desbaste

Disco de Corte para Policorte Turbinox é
fabricado com a nossa formulação única com
qualidade comprovada e reforçada com as
melhores telas de fibra de vidro e grãos de
alta qualidade para garantir as discos com alto
nível de desempenho e de segurança
Fabricado de acordo com as normas
EN 12413, atestando sua qualidade e
Segurança em projetos de corte.

Restrições
Não exceda a velocidade máxima indicada
no corpo do disco (80 m/s)
Não utilize o disco caso este esteja em um
mau estado de conservação (trincado, etc)
Não monte o disco sem a proteção da
máquina

DESCRIÇÃO
DISCO DE POLICORTE - LINHA INDUSTRIAL

CÓDIGO

DIMENSÃO

KG

PÇS/CX

TURBINOX - 250 X 3,0 X 25,2 MM (10”)

DTBX10

26X26X10 CM

9

25

TURBINOX - 300 X 3,0 X 25,2 MM (12”)

DTBX12

31X31X10 CM

13

25

TURBINOX - 350 X 3,0 X 25,2 MM (14”)

DTBX14

26X26X06 CM

10

15

www.turbinox.com.br
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DISCO DE DESBASTE

Descrição do Produto

Características
Fabricado com 3 telas de fibra de vidro, resinas
e abrasivos de qualidade, garantindo mais
poder de remoção de material e maior vida útil
Utilizado com máquinas portáteis
(esmerilhadeiras)
Uso conforme as normas ABNT NBR 15230;
EM 12413; MPA Z-03986

Aplicações
Ótimo para processos de desbaste em
aço carbono e metais ferrosos
Utilizado nas mais diversas atividades industriais, no desbaste e remoção de peças metálicas, cordões de solda e outras imperfeições

O Disco de Desbaste Turbinox é utilizado para
corrigir imperfeições em peças que foram
soldadas, retirando os cordões de solda em aço
carbono e metais ferrosos.

Diferenciais
Alta performance em remoção de
material
Pouquíssima vibração
Não exige a aplicação de força
durante o desbaste

Produtos relacionados
Disco Flap
Disco de Corte

Restrições
Não exceda a velocidade máxima indicada
no corpo do disco (80 m/s)
Não utilize o disco caso este esteja em um
mau estado de conservação (trincado, etc)
Não monte o disco sem a proteção da
máquina
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DISCO DE DESBASTE - PROCEDIMENTOS

Segurança e Manuseio

Armazenamento e Validade

Respeite as indicações de segurança
presentes no rótulo do produto
Use sempre equipamentos de proteção
individual (EPI): máscara, luvas e óculos de
proteção
Verifique as restrições presentes no rótulo
para montagem do disco
Não mantenha perto da área de trabalho
qualquer substância inflamável, combustível
ou explosiva antes de iniciar a operação
Utilize o disco em um ângulo de 15º a 45º
Sempre manuseie a máquina com ambas as
mãos durante a operação de corte

Código

Quantidade
Embalagem

Espessura
do Disco

Disco
mm

Os discos devem ser armazenados a uma
temperatura ambiente entre +5ºC e + 45ºC
e com umidade relativa entre 45% e 65%
Não mantenha os discos em ambientes com
muita umidade, água ou solventes químicos
Verifique a validade do disco checando a
gravação no anel metálico
A validade de um disco abrasivo é de 3 anos
a partir de sua data de fabricação
Não utilize discos com prazo de validade
vencido

pol

mm

pol

DTBXD4

100

115

4.1/2”

6,3

1/4”

DTBXD7

50

180

7

6,3

1/4”

DTBXD9

25

230

9

6,3

1/4”

Furo
mm

pol

Rotação
Máxima
RPM
11.630

22,2

7/8”

www.turbinox.com.br

Tipo

PERFIL
CÔNCAVO

Contratipos
mais comuns
PFERD
RHODIUS
TYROLIT

7.500

KLINGSPOR

6.685

NORTON
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