Nástroje a príslušenstvo

CUTTING WHEELS
Multifunkčné rezné kotúče „ALL-IN-ONE“.

Vlastnosti:

Výhody:

• Kotúč typu ALL-IN-ONE

• 1 nástroj pre rezanie železa, nerezových
ocelí, hliníku, PVC, plastov a niektorých
stavebných materiálov
• Rýchly rez materiálom za použitia
optimálneho prítlaku, vyšší odvod tepla

• Zmes cielene tvarovaných zŕn vysokej
tvrdosti

Aplikácia:
CUTTING WHEELS 115/ 125/ 150/ 230 mm sú multifunkčné rezné kotúče s hrúbkou aktívnej reznej plochy 1 mm
(CW150 1,6 mm/ CW230 1,9 mm). Používajú sa vo všetkých odvetviach priemyslu na rezanie železa, nerezových ocelí,
hliníku, PVC, plastov a niektorých stavebných materiálov. Kotúče typu ALL-IN-ONE šetria celkový čas rezania (nie je
nutné vždy meniť typ kotúča podľa typu materiálu) aj celkové náklady na skladové zásoby (nie je nutné mať viacero
skladových položiek).

Objednávacie kódy:
Názov

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

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

Vonkajší priemer kotúča
Priemer diery
Hrúbka aktívnej reznej plochy
Materiál
Max. pracovná rýchlosť
Max. prípustné otáčky

CW115
115 mm

CW125
125 mm

CW150
150 mm

CW230
230 mm

22,2 mm
1 mm
1,6 mm
1,9 mm
Zmes (korund + sklolaminát + bakelit)
80 m/s
13.200 ot/min
12.200 ot/min
10.200 ot/min
6.600 ot/min
1 mm

Skladovanie:
Na suchom mieste, v pôvodnom obale.

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., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail:retech@retech.sk, www.retech.com
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Technické informácie:

