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Grinding Wheels
Brusné kotouče pro středně až vysokovýkonné úhlové brusky.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Grinding Wheels 115 mm GW115 1 ks Ø 115 mm 1 72007

Grinding Wheels 125 mm GW125 1 ks Ø 125 mm 1 72008

Grinding Wheels 150 mm GW150 1 ks Ø 150 mm 1 72006

Grinding Wheels 230 mm GW230 1 ks Ø 230 mm 1 72005

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká odolnost • Vysokorychlostní broušení
• Směs cíleně tvarovaných zrn vysoké 

tvrdosti
• Komfortní pocit při broušení

• Dlouhá životnost • Vynikající na ostřiny a otřepy

Aplikace:

GRINDING WHEELS jsou brusné kotouče pro středně až vysokovýkonné úhlové brusky, poskytující 
perfektní brusný výkon. Určené pro vysokozátěžovou práci, nabízí skvělé brusné vlastnosti, vysokou 
stabilitu např. při broušení trubek. GRINDING WHEELS mají výborné vlastnosti pro odstranění ostřin 
u běžných typů železa a oceli při zaručení maximální kvality a životnosti.
Vhodné zejména pro broušení profilových desek a výztužných struktur ze železa a oceli. Obecně se 
používá pro povrchové broušení, odstranění rzi a ostřin, broušení svarů nebo například pro broušení 
rohů a ostřin po slévárenských operacích. Výborný brusný výkon a dlouhá životnost při užití na oceli.
Doporučeno na materiály: ocel, nástrojová ocel, konstrukční ocel vyšší pevnosti, měkká ocel a litina
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Technické údaje:

GW115 GW125 GW150 GW230
Vnější průměr kotouče 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm
Průměr otvoru pro uchycení 22,2 mm
Šířka aktivní brusné brusné plochy 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Materiál Směs (korund + syntetická pryskyřice zpevněná vlákny)
Max. pracovní rychlost 80 m/s
Max. přípustné otáčky 13.200 ot/min 12.200 ot/min 10.200 ot/min 6.600 ot/min

Skladování:

Na suchém místě, v původním obalu.


