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TARCZA DIAMENTOWA  
PRO UNIVERSAL  
SILENCIO

Saint-Gobain HPM Polska  
Sp. z o.o.

Tarcza diamentowa Norton Clip-
per Pro Universal Silencio, dzię-
ki innowacyjnemu rozwiązaniu 

tłumiącemu drgania i hałas podczas 
pracy, jest odpowiedzią na proble-
my współczesnego świata w zakre-
sie nadmiernego hałasu. Operatorzy 
przecinarek oraz pracownicy budow-
lani każdego dnia narażeni są na ha-
łas wytwarzany przez różnego rodzaju 
maszyny i urządzenia budowlane. Na-
wet najmniejsze ograniczenie w tym 
zakresie powoduje dużą różnicę. Pra-
ce budowlane bardzo często odbywa-
ją się w centrach miast lub w obiek-
tach użyteczności publicznej, które 
nie zostały wyłączone z funkcjonowa-
nia na czas remontu, np. szkoły, szpi-
tale, urzędy. W takim przypadku sto-
sowanie tarcz konwencjonalnych jest 
wykluczone, ponieważ wytwarzany 
przez nie hałas uniemożliwia normal-
ne działanie takich instytucji i szko-
dzi osobom w nich przebywającym. 
Rozwiązaniem jest tutaj cicha tarcza 
Pro Universal Silencio marki Norton  
Clipper. Zawiera ona specjalną war-
stwę tłumiącą hałas, umieszczoną po-
między dwoma arkuszami stali korpu-
su tarczy, która pochłaniania drgania  
i dźwięki podczas użytkowania. Każ-
da tarcza jest precyzyjnie dostrojo-
na, aby zapewnić najlepszą możliwą 
redukcję hałasu i wydajność cięcia  
w konkretnym zastosowaniu. Uni-
wersalna tarcza Pro Silencio o śred-
nicy 350 mm redukuje hałas nawet 
ośmiokrotnie (-9 dB (A)) w porównaniu  
z tradycyjnymi tarczami, podczas sto-
sowania na przecinarce murarskiej. 
Idealna do betonu i materiałów bu-
dowlanych, zapewnia szybkie oraz 
wydajne cięcie zarówno na mokro, jak 
i na sucho. Spawane laserowo seg-
menty zwiększają trwałość i bezpie-
czeństwo produktu. Model Universal 
pochodzi z szerszej gamy tarcz dia-
mentowych Pro Silencio.

Tarcza diamentowa Norton  
Clipper Pro Universal Silencio – 
ciche i wydajne rozwiązanie do 
cięcia różnego rodzaju materia-
łów budowlanych
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