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Magistor 
Magistor is leverancier van straalmid-

delen en verspanende gereedschap-

pen van gerenommeerde merken en 

producenten.  

Binnen de straaltechniek vormen Vul-

kan met Chronital (RVS Steelshot) 

en Grittal (RVS Steelgrit), Metalltech-

nik Schmidt met Ferrosad (Low Car-

bon Steelshot) en Krampe Harex met 

geknipt veren-staaldraad een sterk 

trio, aangevuld met de glasparels van 

Swarco.

Daarnaast bestaat ons assortiment 

straalmedia onder anderen uit High 

Carbon Steelshot & Steelgrit, Magibra-

sive, Gietijzergrit, Magistraal Korund 

Supreme, Granaatzand, Aluminium 

Granulaat en Keramische Parels. 

Door kennis en ervaring weet Magistor 

deze straalmedia te combineren tot de 

ideale bedrijfsmix voor straaltoepas-

singen van een steeeds groeiende 

klantenkring.

Met Ultimate, de vernieuwende en 

kostenbesparende straalmiddelreini-

ging van Pantatec, laten wij zien dat we 

vooruitkijken en meedenken. Toevoe-

ging van dit middel aan uw bedrijfsmix  

zorgt voor verwijdering van oliën en 

vetten.

De MTS-3000 reinigt de werkvloer 

en verhoogt de veiligheid rondom de 

straalinstallatie. Deze magnetische 

vloerreiniger, bedacht en gemaakt 

door MetallTechnik Schmidt, neemt 

met een magneetplaat de bruikbare 

metallische straalmiddeldelen op en 

scheidt deze van stof, zand en ander 

vuil. Deze kunnen daarna opnieuw 

worden toegevoegd aan het straalpro-

ces.

Magistor is een deskundige gespreks-

partner die vanuit dit pakket de juiste 

oplossing voor uw vraagstukken biedt. 

Wij volgen de technologische ont-

wikkelingen op de voet waardoor wij 

u kunnen assisteren bij het behalen 

van een maximaal rendement uit uw 

bedrijfsmiddelen en processen. Onze 

producten zijn door hun uitmuntende 

eigenschappen snel en betrouwbaar 

en gaan langer mee. Dat levert vele 

voordelen op, die de investering dub-

bel en dik waard zijn. Daarbij kenmerkt 

onze dienstverlening zich door per-

soonlijk contact, uitstekende bereik-

baarheid, directe levering uit voorraad 

en het geven van opleidingen en tech-

nische ondersteuning.

Voor meer informatie:

Magistor
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Het multi metal voorbehandelings-
product mavomcoat 1300

Mavomcoat 1300 is een sterk multi-

metal voorbehandelingsproduct, ge- 

baseerd op chroom(III) zouten en com-

plexe fluoriden. Het biedt een uitste-

kende corrosiebestendigheid als eind-

laag en een optimale basis voor het 

aanbrengen van organische coatings. 

Eigenschappen

en geleidbaarheid  

-

waterzuivering nodig 

eindlaag: mil- dtl 5541f en mil-dtl 

87106b 

≤775 

µω/cm² 

Innovaties op servicegebied                                                                                                                                   
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Mavom onderzoekt, ontwikkelt, pro-

duceert en levert kostenbesparende, 

gebruiksvriendelijke en effectieve 

oppervlaktebehandeling vloeistoffen  

voor hoogwaardige voorwerpen. Con-

tinu onderzoek lijdt tot innovatieve 

producten en uitbreiding van het ser-

vice programma. De Mavom legiobox 

neemt bijvoorbeeld activiteiten van 

klanten over door online monitoring 

en goede prognose van de kwaliteit 

van de procesbaden. Innovaties die 

gebruikers ondersteunen bij hun kwali-

teitsbewaking en dus het resultaat van 

het eindproduct.                 

                                

Voor meer informatie:
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