
Brousicí a fiezací

kotouãe Flex

Kotouãe jsou vyztuÏené sklotextilem a vyrábûjí se v provedení rovném, nebo s vypoukl˘m stfiedem. 

Jsou urãeny pro ruãní brusky s pracovní obvodovou rychlostí 80 ms-1.

Základní charakteristika: • velk˘ úbûr materiálu pfii minimální dobû brou‰ení • vysoká úãinnost pfii práci  

• odolnost proti boãnímu namáhání • velká rÛznorodost pouÏití (brou‰ení svárÛ a fiezání materiálÛ)

Typová fiada 45599, 45799 – FLEX

Urãeno pro bûÏné fiezání
a brou‰ení ocelí. Standardní
provedení. Urãeno i pro
ocelolitiny a speciální druhy
litiny.

Typová fiada 45534, 45734 – FLEX

Urãeno pro bûÏné fiezání
a brou‰ení ‰edé litiny, barevn˘ch
kovÛ, kamene, keramiky, betonu,
a ostatních nekovov˘ch
materiálÛ.

Standardní provedení.

FLEX – NEREZ

Urãeno pro bûÏné fiezání
a brou‰ení nerez ocelí.

Pfiídavek speciálního korundu
odstraÀuje neÏádoucí vliv Fe,
S a Cl na brou‰en˘ materiál
a zabraÀuje popalÛm
a mikroskopick˘m trhlinám.

Vede k vytvofiení kvalitního
svarového spoje.

V katalogu oznaãen technologick˘m znakem – 30.

Pfiíklad: 45799 1501.30

Typová fiada 95599, 95799 – FLEX PROFI

Speciální typy urãené pro
slévárny a cídírny.

Vy‰‰í Ïivotnost nástroje, vy‰‰í
specifick˘ fiezn˘ v˘kon,
univerzální pouÏití pfii dûlení
rÛzn˘ch jakostí ocelí, profilÛ
a prÛfiezÛ.

Typová fiada 95534, 95734 – FLEX PROFI

Vy‰‰í Ïivotnost nástroje, vy‰‰í
specifick˘ fiezn˘ v˘kon.

Urãeno pro brou‰ení a fiezání
materiálÛ z litiny, barevn˘ch
kovÛ, kamene, keramiky, betonu
a ostatních nekovov˘ch
materiálÛ.

Doporuãované pouÏití

Pro brou‰ení: – pouÏívají se kotouãe s vypoukl˘m stfiedem ‰ífiek:
4, 6, 8, 10 mm

– doporuãen˘ stykov˘ úhel 30° 

Pro fiezání: – pouÏívají se kotouãe rovné v ‰ífikách: 2; 2,5; 3,2 mm

nepouÏívat pro brou‰ení

Vût‰ina v˘robkÛ je skladem (standardní), to znamená, Ïe je
mÛÏe zákazník okamÏitû odebrat.

Mimo tuto oblast standardních v˘robkÛ jsou vyrábûny na
zakázku dal‰í poloÏky PROFI – LONG LIFE (viz. samostatn˘ list).
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Vnûj‰í prÛmûr – D Síla – T Otvor – H

115 2; 2,5; 3,2

125 2; 3,2

150 2; 3,2 22,2

180 2; 3,2

230 3,2

Vnûj‰í prÛmûr – D Síla – T Otvor – H

115 3,2; 4; 6; 8

125 3,2; 4; 6; 8

150 3,2; 4; 6; 8 22,2

180 3,2; 4; 6; 8; 10

230 3,2; 4; 6; 8; 10

Vypouklé brousicí Rovné fiezací
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