Nástroje a príslušenstvo

CeraMax
Keramický lamelový brusný kotúč.

Vlastnosti:

Výhody:

• Povrch lamiel z keramického brusiva
• Vysoký brúsiaci výkon
• Vysoký počet lamiel
• Vysoká životnosť vďaka širokým
lamelám
• Šikmý tvar kotúča

• Menšia námaha brusiča pri brúsení
• Vhodné pre najnáročnejšie brúsenie
tvrdých ocelí
• Rýchlejšie opracovanie výrobku
• Po brúsení ostáva ostrá hrana bez
otrepov
• Vďaka šikmému modulu sú vhodné na
brúsenie kútových zvarov

Aplikácia:
CeraMax lamelové brusné kotúče s keramickým brusivom sa používajú vo všetkých odvetviach priemyslu na brúsenie zvarov, na čistenie odliatkov a plôch, na dočisťovanie obrobkov po hrubom opracovaní, na prípravu povrchov pred striekaním, na odstraňovanie hrdze, na zrážanie hrán, pre rovinné
brúsenie apod.
Vhodné sú na brúsenie železa, nerezových ocelí, hliníka a taktiež sú vhodné na odstraňovanie starých
lakov, tmelov a farieb.
Kotúče CeraMax majú vďaka použitému keramickému brusivu vysoký brusný výkon čím šetria celkový čas brúsenia, neprepaľujú brúsenú plochu a minimalizujú otrep po brúsení. Šikmý tvar kotúča
naviac uľahčuje brúsenie plôch pod uhlom a v ťažko dostupných miestach.
Pri brúsení používajte vždy ochranu očí, ochranu uší, používajte rukavice a masku proti prachu.
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Technické údaje:
Vonkajší priemer kotúča
Priemer upínacieho otvoru
Zrnitosť
Maximálne otáčky
Maximálna obvodová rýchlosť
Brusný materiál
Materiál podložného taniera
Tvar podložného taniera
Uhol sklonu

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

Tento výrobok je vyrobený v súlade s ČSN EN 13743 – bezpečnostné požiadavky pre brusivo
na podložke.

Skladovanie:
Na suchom mieste, v pôvodnom obale.

Objednávacie kódy:
Názov výrobku

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

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

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:
RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk
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