Nástroje a příslušenství

CUTTING WHEELS
Multifunkční řezné kotouče „ALL-IN-ONE“.

Vlastnosti:

Výhody:

• Kotouč typu ALL-IN-ONE

• 1 nástroj pro řezání železa, nerezových
ocelí, hliníku, PVC, plastů a některých
stavebních materiálů
• Rychlý řez materiálem za použití
optimálního přítlaku, vyšší odvod tepla

• Směs cíleně tvarovaných zrn vysoké
tvrdosti

Aplikace:
CUTTING WHEELS 115/ 125/ 150/ 230 mm jsou multifunkční řezné kotouče s tloušťkou aktivní řezné plochy 1 mm
(CW150 1,6 mm/ CW230 1,9 mm). Používají se ve všech odvětvích průmyslu k řezání železa, nerezových ocelí, hliníku,
PVC, plastů a některých stavebních materiálů. Kotouče typu ALL-IN-ONE šetří celkový čas řezání (není nutné vždy měnit
typ kotouče podle typu materiálu) i celkové náklady na skladové zásoby (není nutné mít vícero skladových položek).

Objednací kódy:
Název

Sklad. kód

Balení

Objem / rozměr

Obj. číslo

Cutting Wheels 115 mm

CW115

1 ks

Ø 115 mm

1 71007

Cutting Wheels 125 mm

CW125

1 ks

Ø 125 mm

1 71008

Cutting Wheels 150 mm

CW150

1 ks

Ø 150 mm

1 71006

Cutting Wheels 230 mm

CW230

1 ks

Ø 230 mm

1 71005

www.retech.com

Vnější průměr kotouče
Průměr díry
Tloušťka aktivní řezné plochy
Materiál
Max. pracovní rychlost
Max. přípustné otáčky

CW115
115 mm
1 mm

13.200 ot/min

CW125
125 mm

CW150
150 mm

22,2 mm
1 mm
1,6 mm
Směs (korund + sklolaminát + bakelit)
80 m/s
12.200 ot/min
10.200 ot/min

CW230
230 mm
1,9 mm

6.600 ot/min

Skladování:
Na suchém místě, v původním obalu

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; www.retech.com
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Technické informace:

