Diamantklinger

Tlf. 0045 6484 1488

Sletterødvej 43
Mail: til@scan-visan.dk

DK-5560 Aarup
Web.: www.scan-visan.dk

Dansk Diamantværktøj

Kontakt information

Adresse:
SCAN-VISAN A/S
Sletterødvej 43
Padesø
DK-5560 Aarup
Danmark
Telefon:
(+45) 6484-1488
Fax:
(+45) 6484-1625
Mail:
til@scan-visan.dk
WEB:
www.scan-visan.dk

Mobiltelefon:
Direktør / ingeniør Claus Friis
(+45) 2023-2294

Scan-Visan ligger centralt placeret i Danmark, tæt på
den fynske motorvej.

side 2

Diamantklinger fra Scan-Visan

Dansk Diamantværktøj

Indholdsfortegnelse

Kontaktinformation

side

1

Generelt om diamantværktøj fra Scan-Visan

side

4

Klinger til stenskæremaskiner

side

5

Klinger til håndholdte maskiner

side

10

Klinger til gulvskæremaskiner

side

11

Stationære maskiner

side

13

Asfaltskæremaskiner

side

15

Vægsave

side

17

Ringsave

side

19

Broskæremaskiner

side

20

Klingens hul er ucentreret

side

24

Underminering af diamantbanen

side

24

Segmenter falder af

side

25

Revner i stålcenteret

side

25

Diamantklingen skærer langsomt/dårligt

side

26

Ødelagt stålcenter

side

26

For kort levetid af diamantsegmenter

side

27

Diamantklingen mister sin spænding

side

28

Ujævn nedslidning af diamantsegmenter

side

28

Diamantklingen er blevet oval

side

29

Diamantklinger

Fejlfinding og problemløsning

Diamantklinger fra Scan-Visan

side 3

Dansk Diamantværktøj

side 4

Diamantklinger

Diamantklinger fra Scan-Visan

Dansk Diamantværktøj

Stenskæremaskiner

Diamantskæreskive til alle typer stenskæremaskiner.
Velegnet til alm. byggematerialer som f.eks. teglsten, belægningssten,
betonprodukter.
Klingetype

Beskrivelse
Har lille segmentafstand
SV 100
Giver et fint snit.
SVS 100
Har lang levetid
Medium skærehastighed
Har stor segmentafstand
SV 102
Medium levetid
SVS 102
Høj skærehastighed
Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på Ø 25,4 mm.

Standard størrelser
Ø 250 x 3,2
Ø 300 x 3,2
Ø 350 x 3,2
Ø 400 x 3,2
Ø 450 x 3,2
Ø 500 x 3,2

SVS 100 og SVS 102 er støjdæmpede klinger, der reducerer
støjniveauet med 50 til 60 %.
Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
F.eks. SVS 100 Ø 350, for en støjdæmpet klinge på Ø 350
med en snitbredde på 3,2 mm
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Stenskæremaskiner

Diamantskæreskive til alle typer stenskæremaskiner.
Velegnet til fine skæringer i f.eks. fliser, keramik, tyndt natursten, kakler m.v.
Klingetype

Beskrivelse
Har kontinuerlig diamantkrans.
Giver et fint snit også i glasur.
SV 110
Prisbillig skæreskive
Lav levetid.
Meget følsom overfor vrid i snittet.
Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på Ø 25,4 mm.

Standard størrelser
Ø 110 x 1,6
Ø 115 x 1,6
Ø 125 x 1,6
Ø 150 x 1,6
Ø 180 x 1,6
Ø 200 x 1,6
Ø 230 x 1,6
Ø 250 x 1,6
Ø 300 x 2,2
Ø 350 x 2,2

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.

side 6

Diamantklinger fra Scan-Visan

Dansk Diamantværktøj

Håndholdte maskiner

Diamantklinge til håndholdte maskiner.
Velegnet til almindeligt ”sten materiale” som beton, granit, marmor, tegl, m.v.
Klingetype
SV 110

Beskrivelse
Lang levetid.
Lasersvejst.
Medium skærehastighed

Klingerne er beregnet til vådskæring/tørskæring og
leveres med en standard boring på ø 22,23 mm.
Tørskæring kræver brug af udsugning.

Standard størrelser
Ø 105 x ?
Ø 110 x 1,6
Ø 115 x 1,6
Ø 125 x 1,6
Ø 150 x 1,6
Ø 180 x 1,6
Ø 200 x 1,6
Ø 230 x 1,6
Ø 250 x 1,6
Ø 300 x 2,2
Ø 350 x 2,2
Ø 400 x 2,2
Ø 450 x 2,2
Ø 500 x 2,2

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
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Gulvskæremaskiner

Diamantklinge til skæring i beton med gulvskæremaskine.
Skærer allround beton, men bør ikke anvendes til beton under 28 dage.
Beton under 28 dage (frisk) skal skæres med SV 540.

Klingetype

Beskrivelse

SV 200
SVS 200

Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på ø 60 mm H7 + 12 mm pinhul.
De med grøn markerede klinger er forskæreklinger.
SVS 200 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.
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Standard størrelser
Ø 350 x 3,5
Ø 400 x 3,5
Ø 450 x 3,5
Ø 500 x 3,5
Ø 550 x 4,5
Ø 600 x 4,5
Ø 700 x 4,5
Ø 800 x 4,5
Ø 900 x 4,5
Ø 1000 x 4,5
Ø 1200 x 4,5
Ø 500 x 5,5
Ø 600 x 5,5
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Stationære maskiner

Diamantklinger til teglprodukter.
Anvendes på såvel stenskæremaskiner som fabriksmaskiner
Kun til anvendelse i tegl.

Klingetype

Beskrivelse

SV 400
SVS 400

Standard størrelser
Ø 300 x 3,2
Ø 350 x 3,5
Ø 400 x 4,2
Ø 450 x 4,2
Ø 500 x 4,2

Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på ø 60 mm H7.
SVS 400 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
F.eks. SVS 400 Ø 350, for en støjdæmpet klinge på Ø 350 mm
med en snitbredde på 3,5 mm
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Asfaltskæremaskiner

Diamantklinge til skæring af alle typer asfalt.
Til anvendelse på stenskæremaskiner, gulv- eller asfaltsave.

Klingetype
SV 540

Beskrivelse
Lang levetid.
Medium skærehastighed

Disse klinger er beregnet til vådskæring og leveres med
en standard boring på ø 60 mm H7 + 12 mm pinhul.

Standard størrelser
Ø 300 x 3,2
Ø 350 x 3,2
Ø 400 x 3,2
Ø 450 x 4,2
Ø 500 x 4,2
Ø 600 x 4,2
Ø 700 x 5,0
Ø 800 x 5,0
Ø 900 x 5,0
Ø 1000 x 5,0

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
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Asfaltskæremaskiner

Diamantklinger til skæring af alle typer asfalt.
Til anvendelse på stenskæremaskiner, gulv- eller asfaltsave.

Klingetype

Beskrivelse
Lang levetid.
SV 560
Lasersvejst.
Medium skærehastighed
Klingerne er beregnet til vådskæring/tørskæring og leveres
med en standard boring på ø 60 mm H7 + 12 mm pinhul.

Tørskæring kræver brug af udsugning.

Standard størrelser
Ø 300 x 3,0
Ø 350 x 3,0
Ø 400 x 3,2
Ø 450 x 3,2
Ø 500 x 3,6
Ø 550 x 4,0
Ø 600 x 4,0

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
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Vægsave

Diamantklinge til vægsave.
Velegnet til hårde/tætte materialer som....
Klingetype

Beskrivelse

SV 600
SVS 600

Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på ø 60 mm H7 + 12 mm pinhul.
De med grøn markerede klinger er forskæreklinger.
SVS 600 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.

Standard størrelser
Ø 450 x 3,5
Ø 500 x 4,2
Ø 550 x 4,2
Ø 600 x 4,2
Ø 700 x 4,2
Ø 750 x 4,2
Ø 800 x 4,2
Ø 900 x 4,2
Ø 1000 x 4,2
Ø 1200 x 4,2
Ø 500 x 5,5
Ø 550 x 5,5
Ø 600 x 5,5

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
F.eks. SVS 600 Ø 450, for en støjdæmpet klinge på Ø 450 mm
med en snitbredde på 3,5 mm
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Vægsave

Diamantklinge til vægsave.
En allround skæreskive...
Klingetype

Beskrivelse

SV 610
SVS 610

Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på ø 60 mm H7 + 12 mm pinhul.
De med grøn markerede klinger er forskæreklinger.
SVS 600 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.

Standard størrelser
Ø 450 x 3,5
Ø 500 x 4,2
Ø 550 x 4,2
Ø 600 x 4,2
Ø 700 x 4,2
Ø 750 x 4,2
Ø 800 x 4,2
Ø 900 x 4,2
Ø 1000 x 4,2
Ø 1200 x 4,2
Ø 500 x 5,5
Ø 550 x 5,5
Ø 600 x 5,5

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
F.eks. SVS 610 Ø 450, for en støjdæmpet klinge på Ø 450 mm
med en snitbredde på 3,5 mm
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Vægsave

Diamantklinge til vægsave.
Velegnet til bløde/åbne materialer som....
Klingetype

Beskrivelse

SV 620
SVS 620

Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på ø 60 mm H7 + 12 mm pinhul.
De med grøn markerede klinger er forskæreklinger.
SVS 600 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.

Standard størrelser
Ø 450 x 3,5
Ø 500 x 4,2
Ø 550 x 4,2
Ø 600 x 4,2
Ø 700 x 4,2
Ø 750 x 4,2
Ø 800 x 4,2
Ø 900 x 4,2
Ø 1000 x 4,2
Ø 1200 x 4,2
Ø 500 x 5,5
Ø 550 x 5,5
Ø 600 x 5,5

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
F.eks. SVS 620 Ø 450, for en støjdæmpet klinge på Ø 450 mm
med en snitbredde på 3,5 mm
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Ringsav til hårde/tætte materialer som .....
Klingetype
SV 625

Beskrivelse
gul ring

Standard størrelser
Ø 300 x 3,0

Disse ringe er beregnet til vådskæring
En allround ringsav
Klingetype
SV 650

Beskrivelse
sort ring

Standard størrelser
Ø 300 x 3,0

Disse ringe er beregnet til vådskæring
Ringsav til bløde/åbne materialer som .....
Klingetype
SV 675

Beskrivelse
gul ring

Standard størrelser
Ø 300 x 3,0

Disse ringe er beregnet til vådskæring

Diamantklinger fra Scan-Visan
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Broskæremaskiner

Diamantklinger til bløde Natursten som f.eks. marmor eller tilsvarende

Klingetype
SVS 760

Beskrivelse
Lang levetid.
Medium skærehastighed

Disse klinger er beregnet til vådskæring/tørskæring og leveres med en standard boring på ø 60 mm H7.

Standard størrelser
Ø 300 x 3,5
Ø 350 x 3,5
Ø 400 x 3,5
Ø 450 x 3,5
Ø 500 x 3,5
Ø 600 x 3,5

SVS 760 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.
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Broskæremaskiner

Støjdæmpet diamantklinger til hårde natursten som f.eks. granit.

Klingetype

Beskrivelse
Har lille segmentafstand
Giver et fint snit.
SVS 800
Har lang levetid
Medium skærehastighed
Har stor segmentafstand
SVS 802
Medium levetid
Høj skærehastighed
Klingerne er beregnet til vådskæring og leveres med en
standard boring på Ø 25,4 mm.

Standard størrelser
Ø 350 x 3,5
Ø 400 x 3,5
Ø 500 x 4,5
Ø 600 x 5,0
Ø 700 x 5,5
Ø 800 x 5,5
Ø 900 x 6,0

SVS 800 og SVS 802 er støjdæmpede klinger, der reducerer
støjniveauet med 50 til 60 %.

Ved bestilling oplyses klingetype samt størrelse.
F.eks. SVS 800 Ø 400, for en støjdæmpet klinge på Ø 400 mm
med en snitbredde på 3,5 mm

Diamantklinger fra Scan-Visan
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Broskæremaskiner

En allround diamantklinger til natursten.

Klingetype

Beskrivelse
Dobbelte korte segmenter.
Lang levetid.
SVS 804
Høj skærehastighed
Giver er fint skæresnit
Disse klinger er beregnet til vådskæring/tørskæring og leveres med en standard boring på ø 60 mm H7.
SVS 804 er støjdæmpede klinger, der reducerer støjniveauet
med 50 til 60 %.
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Standard størrelser
Ø 350 x 3,5
Ø 400 x 3,5
Ø 450 x 4,5
Ø 500 x 4,5
Ø 600 x 5,0
Ø 700 x 5,5
Ø 800 x 5,5
Ø 900 x 6,0
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Problemløsning

Klingens hul er ucentreret
Mulige årsager
Problemløsning

Flangerne er ikke ens. Er ødelagt og
passer måske ikke perfekt på aksel.
Diamantskiven er ikke præcis.

Spænd flange møtrik og kontroller om
diamantskiven er centreret på aksel.
Rengør eller skift flanger. Kontroller møtrik
og aksel gevind.
Kontroller om skivens hul og akseldiameter
passer sammen. Er der medbringer skal
styrehul og medbringer passe sammen.
Brug altid medbringer da det er en ekstra
sikkerhed for at modvirke at skiven river sig
løs.
Ødelagte huller kan i enkelte tilfælde
repareres men betaler sig sjældent

Underminering af diamantbanen
Mulige årsager
Problemløsning

Ved at betragte skiven i profil ses
tydeligt nedslidning af stålcentret lige
under diamantsegmentet. Segmentet
er undermineret da stålcentret slides
væsentlig hurtigere end segmentet.

Stålcentret er lang mere følsomt
grundet alm. stålmateriale i relation til
diamantsegmentet.
Kontroller om skivens hul og akseldiameter
passer sammen. Er der medbringer skal
styrehul og medbringer passe sammen.
Brug altid medbringer da det er en ekstra
sikkerhed for at modvirke at skiven river sig
løs.
Specielle hårde og hærdede stålcentre
findes ligesom der findes stålcentre med
isat hammersegmenter. Imidlertid bør
problemet ikke kunne opstå og især ikke
såfremt vandtilførselen er rigelig og ren.
Problemet ses oftest ved dybe snit i meget
bløde materialer
Se anbefaling af diamantskæreskiver

Diamantklinger fra Scan-Visan
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Problemløsning

Segmenter falder af
Mulige årsager
Problemløsning

Emnet holdes ikke fast, hvilket får saven
til at bøje/vride i skæret. Herved kan
segmenterne slås/rives af.

Hold emnet fast mod bagstop, eller find
anden sikker fastholdelse af emnet.

Overophedning, afslører sig selv ved
misfarvning af stålcenteret, vil medføre
risiko for at segmenterne helt eller delvist
kan/vil falde af. Stålcenteret kan miste sin
spænding.

Overophedning skyldes for det meste
mangelfuld vandtilførsel. Kontroller samtidig
om vandet er rent, at pumpen virker, at der
tilføres vand på begge sider og at vandet
når skærestedet.

Stålcenteret kan ved meget slibende
materialer blive slebet så tyndt i toppen,
at det ikke længere giver nok støtte for
segmentet.

Brug rigeligt med vand så de meget fine
slibende korn fra emnet skylles effektivt
væk, eller brug en speciel forstærket
diamantskæreskive.
Nedsæt vandtilførelsen

Defekte flanger får diamantskiven til at
Kontroller flangerne, rengør dem
vibrere og kan derved slå/rive segmenterne omhyggeligt eller erstat dem med nye.
af i et skævt/ujævnt snitspor.
Husk rigtig størrelse
Diamantskiven er for hård til opgaven
hvilket medfører overbelastning af
segmenterne. Herved kan segmenterne
rives af.

Kontroller diamantskivens specifikation og
se efter om diamantskiven er den rigtige til
opgaven.

Revner i stålcenteret
Mulige årsager
Problemløsning

Diamantskæreskiven vibrerer i snittet

Spænd flanger og kontroller at møtrikken
ikke er slidt. Kontroller at medbringer er på
plads og at den passer.

Forkert specifikation (for hård)
Stålcenteret kan ved meget slibende
materialer blive slebet så tyndt i toppen,
at det ikke længere giver nok støtte for
segmentet.

Brug en anden specifikation (blødere type)
Det nedsætter friktions-modstanden og
dermed risikoen for overbelastninger i
stålcenteret.
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Problemløsning

Diamantklingen skærer langsomt/dårligt
Mulige årsager
Problemløsning

Diamantskæreskiven er for hård til det
emne den skal skære i.

Diamantskæreskiven er blevet sløv
Stålcenteret kan ved meget slibende
materialer blive slebet så tyndt i toppen,
at det ikke længere giver nok støtte for
segmentet.

Brug rigtige specifikation. Se anbefaling.
Passer specifikationen ikke i forhold til
emnet vil skæreskiven kun arbejde med
stort besvær og til tider slet ikke. Husk også
rigtig specifikation i relation til maskinens
effekt.
Diamantskæreskiver bliver sløve hvis
specifikationen er forkert. Stop derfor
relativt hurtigt og ”luk skiven op” ved hjælp
af f.eks. en cementsten. Bedste resultat fås
ved at skære i en slibeskive der indeholder
sic

For lidt effekt der ikke tillader diamantskiven
at skære jævnt. I et sådant tilfælde vil
Kontroller at maskinens drivremme er
skiven ”stalle” dvs. at skærehastigheden er stramme og i god stand. Se evt. efter om
for lille og besværlig.
maskinen har det nødvendige antal hk.

Ødelagt stålcenter
Mulige årsager
Problemløsning

Flangerne har ikke været spændt korrekt,
hvilket kan have forårsaget en oprivning i
såvel medbringerhul som centerhul
Maskinen med monteret klinge har
sandsynligvis været væltet eller skubbet,
måske ramt af andet.

Sørg altid for korrekt spænding af flanger
Brug en anden specifikation (blødere type)
Det nedsætter friktions-modstanden og
dermed risikoen for overbelastninger i
stålcenteret.
Kontroller at maskinen er placeret på et
sikkert og fast underlag. Ved skæring af
større emner, skal maskinen fastgøres.
Opsæt evt. et gitter til forhindring af
påkøring.
Start altid skæringen forsigtig, pres ikke og
giv skiven tid til at skære

Diamantklinger fra Scan-Visan
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Problemløsning

For kort levetid af diamantsegmenter
Mulige årsager
Problemløsning

Forkert specifikation til emnet. Er
specifikationen f.eks. til hårde/tætte emner
og den bruges i bløde materialer, så vil
skiven blive nedslidt meget hurtigt.

Det er forkert at bruge samme
diamantskæreskive til mange forskellige
materialer. Der er diamantskæreskiver
til specifikke materialer og det er vigtigt
at vælge den rigtige. God skæring og
god økonomi opnås kun med den rigtige
diamantskæreskive.

Vandtilførsel er utilstrækkelig.

Kontroller vandtilførsel og renhed, at
pumpen virker og ingen rør er stoppede. Se
anbefalinger vedr. vandtilførsel. Generelt
kan siges at en alm. skive f.eks. Ø 350 mm
bør have mindst 9 liter vand pr. min.

Dårlig maskintilstand, slørede lejer, slidt
aksel, ude af balance etc.

Udskift defekte dele straks..

Krafttab på grund af slip på remskive eller
forkert spænding.

Udskift drivremme og kontroller spænding

Diamantskiven kan være slidt oval så der
sker en hamrende skæring med deraf
følgende risiko for segmentafrivning.

Udskift maskinens aksellejer og afbalancer
akseltappen. Udskift evt. diamantskiven
hvis hullet er ødelagt.

Diamantskivens spænding er forkert i
forhold til hastigheden. Det giver forkert
trykpåvirkning og risiko for afrivning.

Undersøg altid maskinens hastighed
i forhold til diamantskivens diameter.
Se skivens anbefalede hastighed og
brug aldrig større skiver en maskine og
hastighed tillader.
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Problemløsning

Diamantklingen mister sin spænding
Mulige årsager
Problemløsning

Stålcentret er blevet overophedet

Kontroller vandtilførsel

Stålcentret er blevet overophedet lokalt evt. Spænd møtrik kontroller flanger og evt.
på grund af spind på aksel
medbringer
Stålcentret er blevet overophedet ved
kontakt med emnet

Emnet skal ligge fast. Og emnet må ikke
flyttes/drejes under skæring. Kontroller at
hastigheden er korrekt.

Uens flangespænding

Kontroller at flanger er identiske og at de
ikke er slidt forskellig. Flangerne må aldrig
have forskellig størrelse.

Forkert specifikation

Brug diamantskive med blødere binding.
Såfremt problemet er som ovenfor nævnt
og at der ikke er andre årsager.

Ujævn nedslidning af diamantsegmenter
Mulige årsager
Problemløsning

Er vandtilførselen utilstrækkelig vil
segmentet oftest blive slidt ujævnt og de
slibende emnepartikler hobes op.

Kontroller vandtilførsel. Vandet skal flyde
frit til begge sider af diamantskæreskiven.

Maskinens styrende dele er defekte, hvilket Udskift defekte lejer med slør og evt. aksel
giver ujævn nedslidning.
der kan være ude af balance. Bemærk
samtidig om ”lyden” virker rigtig og indikerer
en velpasset og afbalanceret maskine.
Er diamantskiven dårlig afbalanceret

Diamantklinger fra Scan-Visan

Kontroller diamantskæreskivens geometri,
vertikalt som horisontalt.
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Problemløsning

Diamantklingen er blevet oval
Mulige årsager
Problemløsning

Aksellejerne er slidte hvilket medfører en
Udskift lejer evt. aksel straks
excentrisk bane og dermed at skiven slides
oval.
Hullet i skiven er helt eller delvist slidt/
skadet evt. fra en tidligere montering

Såfremt selve stålcentret overalt har en
tykkelse IKKE under 3 mm og segmentet
ikke er nedslidt kan hullet udbores til en
større diameter og ny stålforing indsættes.
Såfremt stål-centret er under 3 mm og
segmenterne kun er minimalt slidt, kan
disse overføres til et nyt stålcenter.
Undersøg aksel ved påspændingsstedet for
dybe ar eller fejl. Anbringes en ny skive på
en revet aksel kan det medføre excentrisk
bane og heraf følgende oval klinge.
Udskift evt. aksel.

Diamantskiven ”slipper” aksel

Skivens specifikation er for hård til
opgaven. Dette medfører at skiven at
skiven ”løftes” accelererer igen hvorved
sliddet bliver ujævnt og deraf Excentricitet.
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Spænd flangerne og kontroller at de ligger
korrekt an og ikke er slidte eller deforme.
På visse maskiner er der i opspændingen
brugt en medbringer. Kontroller at denne er
intakt
Brug den rigtige specifikation.

Diamantklinger fra Scan-Visan

Dansk Diamantværktøj

Problemløsning

Diamantklingen ”wobler” slår til begge sider
Mulige årsager
Problemløsning

Diamantskiven monteret på defekt maskine. Kontroller lejer, aksel, slidte møtrikker og
flanger. Flanger skal være helt rene og 100
% parallel, helt uden ar/ridser samt have
den rigtige størrelse.
Diamantskiven løber med forkert hastighed. Kontroller maskinens hastighed i forhold til
anbefaling på skiven. Vær opmærksom på
remskivens størrelse.
Flangerne er forskellige.

Dette medfører forskellige spændinger og
giver wobling i skiven. Brug kun identiske
flanger

Diamantskiven har været tabt eller på
anden vis fået en skade.

Diamantsegmenterne kan måske påloddet
et andet stålcenter. Er det skivens
spænding der er ændret kan denne
genoprettes. Ved skiver under Ø 500 mm
kan det dog kun sjældent blive fordelagtigt.

Diamantklinger fra Scan-Visan
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