Nástroje a příslušenství

CeraMax
Keramický lamelový brusný kotouč.

Vlastnosti:

Výhody:

• Povrch lamel z keramického abraziva
• Vysoký brousící výkon
• Vysoký počet lamel
• Vysoká životnost díky širokým lamelám
• Šikmý tvar kotouče

• Nižší námaha brusiče při broušení
• Vhodné pro nejnáročnější broušení
tvrdých ocelí
• Rychlejší opracování výrobku
• Po broušení zůstává ostrá hrana bez
otřepu
• Díky šikmému modulu vhodné na
broušení koutových svarů

Aplikace:
CeraMax lamelové brusné kotouče s keramickým abrazivem se používají ve všech odvětvích průmyslu k broušení svarů, k čištění odlitků a ploch, k dočišťování obrobků po hrubém opracování, k přípravě povrchů před nástřikem, k odrezování, ke srážení hran, k rovinnému broušení apod.
Vhodné jsou na broušení železa, nerezových ocelí, hliníku a taktéž jsou vhodné k odstraňování starých laků, tmelů a barev.
Kotouče CeraMax mají díky použitému keramickému abrazivu vysoký brousící výkon čímž šetří celkový čas broušení, nepřepalují broušenou plochu a minimalizují otřep po broušení. Šikmý tvar kotouče navíc usnadňuje broušení ploch pod úhlem a v těžko dostupných místech.
Při broušení používejte vždy ochranu očí, ochranu uší, používejte rukavice a protiprachovou masku.
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Technické údaje:
Vnější průměr kotouče
Průměr upínacího otvoru
Zrnitost
Maximální otáčky
Maximální obvodová rychlost
Brusný materiál
Materiál podložného talíře
Tvar podložného talíře
Úhel sklonu

125 mm
22,23 mm
60 / 80 / 120
12.200 ot./min.
80 m/s
Keramika
Osmivrstvý sklolaminát
Šikmý T29
9°

Tento produkt je vyroben v souladu s ČSN EN 13743 – bezpečnostní požadavky pro brusivo
na podložce.

Skladování:
Na suchém místě, v původním obalu.

Objednací kódy:
Název

Sklad. kód

Balení

Objem / rozměr

Obj. číslo

CeraMax 60

CE6

1 ks

Ø 125 mm

1 73000

CeraMax 80

CE8

1 ks

Ø 125 mm

1 73001

CeraMax 120

CE12

1 ks

Ø 125 mm

1 73002

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 žádném 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
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