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Příručka pro ušlechtilou ocel.
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Ušlechtilá ocel. Materiál s budoucností.
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Zpracování povrchů v praxi

ar

Se stoupajícím používáním ušlechtilé oceli (technicky správně: nerezové ušlechtilé oceli) a stále novým
designem se otevírá široké pole s velkou rozmanitostí
použití a různými perspektivami. V oblasti zámečnictví
a zpracování ušlechtilé oceli, v oblasti kovových konstrukcí, výroby zařízení a nádob, při stavbě lodí a plaveckých bazénů nebo při stavbě velkých kuchyní. To
vše vyžaduje fundované uživatelské znalosti a příslušné
zkušenosti se zpracováním.

.N

Pokud jde o zpracování ploch, trubek a profilů, rohů
a hran z ušlechtilé oceli, jsou požadována nejvyšší
měřítka v oblasti přesnosti a kvality povrchu. Bez ohledu na to, o jaké speciální použití se jedná:

w

w
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 Odstranění nečistot
 Odstraňování otřepů
 Odstranění svaru
 Vybroušení škrábanců
 Úběrové broušení a broušení zkosení
	Broušení zablení konců trubek, profiů a
plochého materiálu
 Satinování
 Stavba lodí
	N ejjemnější broušení (s nejlepšími hodnotami
hloubky drsnosti)
 Leštění do zrcadlového lesku

Pro každý úkol je rozhodující ten správný stroj a k
tomu správné příslušenství. Přehled různých možností
zpracování a toho, jaké řešení je pro jaké použití
nejvhodnější, a jak to můžete krok za krokem realizovat, to vše najdete v naší příručce pro ušlechtilou
ocel.
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Krok 1:	Použití – co máte udělat?
Obsahy vyhledejte v seznamu.
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3 kroky k řešení.

Krok 2:

Vyberte možnosti řešení. Často pro obrábění
ušlechtilé oceli existuje několik řešení.
Vyhledejte to nejlepší řešení pro vaši úlohu.

w

w

w

.N

ar

Krok 3: 	Vyberte výrobky. Pomocí obsahu pro výrobky
se dostanete přímo k vybranému výrobku.
Zde jsou uvedeny stroje a příslušenství.
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Použití
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PLOCHA
Odstranění nečistot
Odstranění svaru 
Hrubý úběr materiálu 
Odstranění škrábanců 
Odstranění náběhových barev 
Satinovací broušení 
Příprava na leštění
Leštění do zrcadlového lesku

6
8
10
12
14
16
18
20
22

24
26
28
30
32
34
38
40
42
46
48
50

ROHY & HRANY
Odstraňování otřepů 
Příprava svaru
Odstranění svaru
Odstranění náběhových barev 
Satinovací broušení 
Leštění do zrcadlového lesku

52
54
56
58
60
62
63

w
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TRUBKY & PROFILY
Odstranění nečistot 
Odstraňování otřepů
Broušení zaoblení
Broušení zkosení
Odstranění škrábanců
Odstranění svaru 
Odstranění náběhových barev
Satinovací broušení
Příprava na leštění 
Leštění do zrcadlového lesku
Vnitřní broušení

w
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Výrobky
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Oblasti použití
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Obsah.

Kompaktní úhlová bruska WSG 14-70 E
Kompaktní úhlová bruska WSG 14-125 S
Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
Přímá bruska MSHY 648-1 Z
Přímá bruska AHSI 636 C
Bruska na koutové svary KS 10-38 E
Bruska na trubky RS 10-70 E
Bruska na trubky RS 12-70 E
Pásový pilník BF 10-280 E
Pásová bruska GRIT GX 75 2H	
Pásová bruska GRIT GI 150 2H	

65
66
69
71
78
79
80
82
84
87
92
97
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OBLASTI POUŽITÍ

Architektura, plavecké bazény, kuchyně, lodě …
Ušlechtilá ocel má enormní potenciál v budocnosti.

ad
iO

Výroba zábradlí / zámečnictví

w
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Ušlechtilá ocel stanoví nová měřítka v oblasti
designu, a trvanlivosti.
Ušlechtilá ocel dodává moderním stavbám s dlouhou
životností, kvalitou a nadčasovou moderností zcela
nový rozměr. Špičkoví architekti používají po celém
světě ušlechtilou ocel, aby realizovali jedinečné projekty co se týče lesku a trvanlivosti. Vedle ušlechtilého
půvabu přesvědčí tento materiál maximální odolností
vůči korozi, svařovatelností a dobrými mechanickými
vlastnostmi.

Výroba nádrží

w

w

Vysoce jakostní ušlechtilá ocel s nejjemnějšími
povrchy.
Nádrže z ušlechtilé oceli se používají především
v potravinářství a ve farmaceutickém průmyslu.
Požadovaná kvalita povrchu zde často dosahuje
maximálních požadavků, které mohou sahat až
k zrcadlovému lesku.
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OBLASTI POUŽITÍ
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Stavba plaveckých bazénů
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Maximální nároky v gastronomii.
V profesionálních kuchyních musí zařízení z ušlechtilé oceli jako pracovní plochy, obložení, odvětrávací
systémy, rozšíření kuchyní nebo zvláštní výrobky
splňovat ty nejvyšší nároky. To znamená perfektní,
jemně satinovaný povrch, tak aby bylo možné splnit
vysoké optické a hygienické standardy. Jen tak může
profesionální gastronomie skutečně využít vynikající
čistitelnosti, popř. udržovatelnosti a teplotní odolnosti
ušlechtilé oceli.

z

Stavba velkých kuchyní
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S ušlechtilou ocelí na cestě do budoucna.
Při stavbě plaveckých bazénů stoupá význam ušlechtilé
oceli. Vedle žebříků, zábradlí nebo sprch je to především stavba bazénu, kde vysoký stupeň prefabrikace
přináší krátkou dobu stavby.Ušlechtilá oceli přitom
umožňuje rozmanitost tvarů, individuální design a navíc
odolnost proti jakémukoli počasí, mrazu a horku. V
běžném provozu hovoří pro ušlechtilou ocel hygienické
důvody jako je dobré čištění nebo malá náročnost na
údržbu.

Stavba lodí

w

w

Lesklé perspektivy na palubě.
Při stavbě lodí se ušlechtilá ocel používá ve formě lodních zábradlí, schodů a madel. Zde se leskne materiál u
i funkčních prvků jako je potrubní systém nebo zařízení
na slanou vodu. Zde nabízí ušlechtilá ocel vysokou
odolnost vůči korozi a mořské vodě, dobrou svařitelnost a mechanické vlastnosti, stejně jako volnost při
designu povrchů.
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PLOCHA

Zpracování ploch a přesvědčivost na celé ploše.

w

w

w

.N

ar

ad
iO

Při zpracování ploch z ušlechtilé oceli jsou postupně
uváděny následující požadavky: nejprve účinné hrubé
broušení, pak povrchy bez škrábanců, nakonec bezvadný satinovací finiš, nejjemnější broušení a leštění až do
zrcadlového lesku. Důležité je po celou dobu vytvářet
málo tepla, aby se zabránilo jakémukoli deformování
materiálu.

Plošný úběr s brusnými pouzdry
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Zpracování ploch s FEIN v přehledu:










Odstranění nečistot
Odstranění svaru
Hrubý úběr materiálu
Odstranění škrábanců
Odstranění náběhových barev
Satinovací broušení
Příprava na leštění
Leštění do zrcadlového lesku
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Odstranění nečistot.
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Plochy z ušlechtilé oceli jsou znečištěné povětrnostními vlivy, vandalismem (například graffiti) a používáním.
Pro hospodárné odstranění těchto znečištění v zabudovaném stavu jsou požadována účinná a rychlá řešení.
Přitom je třeba dbát na to, aby se žádný povrch (především u plechů) nepřehřál. Flexibilní nástroje odstraňují
nečistoty i z ražených plechů nebo plechů s oválnými
žebry bezpečně a beze zbytků.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + vlnité
	
rouno Ø 150 / 200 mm (Ø 150 mm obsaženo
v sadě na ušlechtilou ocel - standardní plochy)
Vhodné:
2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + brusný
	
kotouč s rounem hrubý / střední / jemný Ø 115 mm
3 Úhlová bruska WSG 14-70 E + brusný kotouč
	
s rounem hrubý / střední / jemný Ø 115 mm

PLOCHA
1

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + vlnité rouno Ø 150 / 200 mm

2

Použití: vlnité rouno optimálně přilne k
povrchové struktuře (doporučené otáčky
1200/min, zde stupeň 2).

Výsledek: lehce satinovaný povrch, kovově
lesklý.
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Výchozí situace: barvou postříkaný (graffiti)
ražený plech z ušlechtilé oceli.

z

Barvy - například od graffiti - je možné vlnitým rounem velice dobře odstranit. Při nízkých otáčkách (< 1 200 / min)
se předejte přehřátí. Pro větší hloubky zanoření jsou velice vhodné průměry do 200 mm.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + kotouč z brusného rouna hrubý / střední / jemný Ø 115

Výchozí situace: znečištěný, hladký plech z
ušlechtilé oceli.

3
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Hladké plochy je možné účinně čistit pomocí kotoučů s brusným rounem. Velikost zrna se volí podle stupně znečištění. Zvolené otáčky činí 2 500 / min.

Použití: odstranění znečištění (doporučené
otáčky 2 500/min, zde stupeň 6).

Výsledek: lehký rotační výbrus (matný),
kovově lesklý povrch.

Úhlová bruska WSG 14-70 E + kotouč z brusného rouna hrubý / střední / jemný Ø 115 mm

Pracovní krok: maximálně účinné odstranění nečistot, barev atd. (doporučené otáčky
4 200/min, zde stupeň 3).

Výsledek: lehký rotační výbrus (matný),
kovově lesklý povrch.

w

w

Výchozí situace: znečištěný, hladký plech z
ušlechtilé oceli.

PLOCHA

w
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Velké plochy se nejracionálněji očistí s otáčkami max. 4 200 / min. Ovšem při příliš vysokých otáčkách hrozí nebezpečí, že se brusné rouno spálí. U rotačního broušení je třeba dbát také na to, aby kotouče z brusného rouna vždy
pracovaly s lehkým úhlem náběhu.

Tip
Aby se předešlo přehřátí plechů z ušlechtilé oceli,
obecně doporučujeme pracovat ve spodním rozsahu
otáček.
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Odstranění svaru.
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Svary se nejrychleji a nejúčinněji odstraní rotačním
broušením. Úhlové brusky se stabilními otáčkami
přitom zvyšují úběrový výkon.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S
	
+ vějířovitý kotouč Ø 125 mm

Vhodné:
2 Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S
	
+ brusný kotouč Ø 125 mm
3 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ sada na ušlechtilou ocel - broušení ploch

PLOCHA
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S + vějířovitý kotouč Ø 125mm

2

Použití: broušení svaru rotačním postupem.

Výsledek: srovnaný svar s nízkou tvorbou
rýh.
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Výchozí situace: jemné svary.

z

K odstranění jemných svarů jsou velmi vhodné vějířové kotouče. Nebezpečí vytváření příliš mnoha žlábků je
podstatně sníženo rotačním postupem. Další výhoda: vějířové kotouče jsou oproti brusným kotoučům klidnější.

Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S + brusný kotouč Ø 125mm

Výchozí situace: hrubý svar v ušlechtilé
oceli.

3
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Při broušení hrubých svarů spojují brusné kotouče vysoký úběrový výkon s velkou životností. Nevýhodou je
ovšem částečně velká tvorba rýh na povrchu.

Použití: broušení svaru.

Výsledek: zbroušený svar.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - broušení ploch

.N

ar

Pro plošný úběr jsou vhodná brusná pouzdra se zrnem 60,80 a 120. Je-li jemný svar plošně vybroušený,
vytvoří se lineární výbrus.

Výsledek: zbroušený svar. Zde s viditelným
postupem práce od zrna 60 k zrnu 120.

w

w

Použití: úběr svaru s brusným pouzdrem a
expanzním válcem s maximálními otáčkami
2 500 / min (zde stupeň 6).

w

PLOCHA

Tip

Pozor: Při použití expanzních válců musí být
bezpodmínečně dodržen směr otáčení.
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Hrubý úběr materiálu.
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Pro přípravu povrchů za tepla válcované ušlechtilé oceli
musí být povlak po válcování zcela obroušen. Jen tak je
možné následné perfektní provedení výbrusu.

Tip
Při použití brusných pouzder se zirkonkorundem
se dá dosáhnout vysoké trvanlivosti a relativně
chladného výbrusu.
Použití brusných pouzder je možné jen s mimořádně výkonnými stroji.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ sada na ušlechtilou ocel - broušení ploch a v ní
obsažená brusná pouzdra

PLOCHA
1

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - broušení ploch

Výsledek: povrchové broušení zrno 120.
Předstupeň pro satinování se sadou na
ušlechtilou ocel - satinování ploch.
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Pracovní kroky: úběrové broušení s brusnými pouzdry zrno 60 / 80 / 120 s otáčkami
2 500 / min (zde stupeň 6).

Tipy

Demontáž

w

w
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Montáž
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Výchozí situace: za tepla válcovaný povrch.

z

Vysoký plošný úběr s velice dobrými povrchovými výsledky nabízejí brusná pouzdra se zrnem 60 – 120.Tím jsou
vytvořeny základy pro další vytváření výbrusu. Natažená na vulkulanových expanzních válcích jsou pouzdra
bezpečně vedena.

w

PLOCHA

Práce s expanzním válcem: Montáž a demontáž brusného pouzdra.
Pozor: Při použití expanzních válců musí být
bezpodmínečně dodržen směr otáčení.
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Odstranění škrábanců.

w

w
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Často se nelze vyhnout poškrábání povrchu. Dochází k
tomu při přepravě, používání nebo zpracování polotovarů. Pro připravení dokonalého povrchu je nezbytně
nutné tyto škrábance odstranit.

Řešení

Velmi vhodné:
	
1 Úhlová bruska WSG 14-70 E + startovací sada,
příprava a finišování ploch/trubek/profilů,
alternativně: Úhlová bruska WSG 14-70 E
+ sada na ušlechtilou ocel, příprava a leštění ploch/trubek/profilů a v tom obsažené brusné kotouče Pyramix

2 Úhlová bruska WSG 14-70 E startovací sada,
	
příprava a finišování + finišovací kotouč

Vhodné:
3 Úhlová bruska WSG 14-70 E / brusné a lešticí zařízení
	
WPO 14-25 E + kotouč z brusného rouna - jemný

Tipy

Aby se předešlo teplem podmíněné „deformaci“ plechů z ušlechtilé
oceli, je třeba dbát na nízké otáčky a nízký přítlak. Protože tenčí plechy
mohou již při nízkém vývoji tepla „pracovat“ a deformovat se. Je-li podložena měděná nebo hliníková deska, je možné tím předejít vzniku tepla
a následnému poškození při zpracování.

14

PLOCHA
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou ocel - příprava před leštěním ploch /trubek a profilů

2

Pracovní krok 1: S brusným listem Ø 115 mm zrno 80 je možné
rychle a bodově odstranit také
hluboké škrábance již v prvním
krokem (doporučené otáčky
4 200 / min, zde stupeň 3).

Úhlová bruska WSG 14-70 E + finišovací kotouč

Pracovní krok 2: Stopy rotace
jsou přebroušeny v druhém
kroku brusným listem Ø 115 mm
Pyramix K800 (doporučené
otáčky 4 200 / min, zde stupeň 3).

Výsledek: Škrábance vybroušené rotačním postupem zmizely.
Nejlepší předpoklad pro následné satinování.
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Výchozí situace: Plech z
ušlechtilé oceli s typickými škrábanci od přepravy.

z

Účinné odstranění hlubokých a jemných škrábanců se provádí pomocí kotoučů se suchým zipem, které mají
speciální pyramidovou strukturu, neboť tato struktura umožňuje vysoký úběr při nízkých hloubkách drsnosti.
Je-li použit chladicí brusný talíř,vznik tepla se ještě snižuje.

Výchozí situace: lehké stopy škrábanců na
povrchu.

Použití: vybroušení rotačním postupem
(doporučené otáčky 4 200 / min, zde stupeň 3).

Výsledek: lehký rotační výbrus na povrchu.

Úhlová bruska WSG 14-70 E / brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + kotouč z brusného rouna jemný

ar
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Jemné škrábance se bodově vybrousí finišovacími kotouči rotačním postupem. Tvrdé rouno kotouče poskytuje
dobrý úběrový výkon při nízkých hloubkách drsnosti.

Použití: Při broušení s rounovým kotoučem
na brusném talíři vzniká při rozsahu otáček
mezi 2 500 a 3 300 / min pouze málo tepla.

Výsledek: nejjemnější povrchy.

w

w

Výchozí situace: velmi jemné škrábance na
povrchu z ušlechtilé oceli.

PLOCHA

w
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K odstranění velice jemných škrábanců se používají kotouče s brusným rounem s jemným zrnem. Struktura rouna
brusného prostředku brání vysokému úběru na povrchu.
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Odstranění náběhových barev.
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Aby se předešlo korozi u ušlechtilé oceli, musí být bezpodmínečně odstraněny náběhové barvy. Jen tak se na
povrchu ušlechtilé oceli může vytvořit přirozená pasivní
vrstva (vrstva oxidu chromu). Kromě poleptání přichází
v úvahu také mechanické procesy (např. broušení).
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Úhlová bruska WSG 14-70 E
	
+ finišovací kotouč
2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ vlnité rounoØ 150 / 200 mm (Ø 150 mm v sadě
na ušlechtilou ocel - standardní plochy)
Vhodné:
3 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E / úhlová
	
bruska WSG 14-70 E
+ kotouč z brusného rouna hrubý /střední / jemný

PLOCHA
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + finišovací kotouč

2

Použití: odstranění náběhových barev se
současným lešticím finišem (doporučené otáčky 4 200 / min, zde stupeň 3).

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E   + vlnité rouno

Výsledek: svar s dokonalým finišem.
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Výchozí situace: jemný svar s náběhovými
barvami.

z

Finišovací kotouče jsou ideální k odstraňování náběhových barev na velice jemných svarech. Flexibilní tvrdé rouno
kotouče přilne ke svaru a povrch pak působí jako lehce vyleštěný.

S vlnitým rounem se účinně odstraňují náběhové barvy ze svarů.

3

Použití: účinné odstranění náběhových barev
s vlnitým rounem Ø 150 mm (doporučené
otáčky 1 200 / min, zde stupeň 2).

ad
iO

Výchozí situace: svar s náběhovými
barvami.

Výsledek: povrch s odstraněnými
náběhovými barvami a lehkým satinovacím
výbrusem.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E / úhlová bruska WSG 14-70 E + kotouč z brusného rouna hrubý / střední / jemný

.N

ar

S kotouči z vlněného rouna s hrubou, střední a jemnou strukturou se účinně odstraní náběhové barvy z velice
jemných svarů. Výsledek vykazuje na povrchu lehké stopy rotace.

Použití: účinné odstranění náběhových
barev rotačním postupem (doporučené
otáčky cca 2 500–3 300 / min, WPO 14-25 E
stupeň 6, WSG 14-70 E stupeň 1-2). Samotný
svar není odstraněn.

Výsledek: Čistý svar, velice lehký rotační
výbrus.

w

PLOCHA

w

w

Výchozí situace: jemný svar s náběhovými
barvami na plechu z ušlechtilé oceli.
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Satinovací broušení.

w

w

w
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Pod satinovacím broušením rozumíme jemný lineární
výbrus na povrchu z ušlechtilé oceli. Satinovací výbrus
se většinou používá na viditelné plochy. Zde je třeba
dbát především na to, aby výbrus nevykazoval žádné
vady a škrábance.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ sada na ušlechtilou ocel - satinování ploch a profilů

Vhodné:
2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ sada na ušlechtilou ocel - standardní plochy

PLOCHA
1

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - satinování ploch a profilů

Pracovní krok 1: V prvním
kroku se použije elastický brusný
válec zrno 60 (zelený) (doporučené otáčky 900 / min, zde
stupeň 1).

2

Pracovní krok 2: Ve druhém
kroku se satinovací broušení
zjemní elastickým brusným
válcem zrno 180 (modrý) (doporučené otáčky 900 / min, zde
stupeň 1).

nl
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Vynikající satinované povrchy: Téměř dokonalý satinovací finiš, i u větších ploch, je dosažen za pomoci speciálních elastických polyuretanových válců. Předpoklad: Nesmí být překročeny otáčky 900 / min! Při těchto nízkých
otáčkách se také předejte přehřátí. K dokonalému konečnému finiši dojdeme ve třetím kroku: Použijí se rounové válce se sinusovým uspořádáním brusného rouna.

Pracovní krok 3: Pomocí sinusového brusného válce zrno 180
je dosaženo finiše bez znatelného nasazení válce (doporučené
otáčky 900–1 200 / min, zde
stupeň 1–2).

Výsledek: Dokonalý satinovací
výbrus bez znatelného nasazení
válce i u větších ploch.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - standardní plochy

Pracovní kroky: V prvním kroku zajistí
elastický brusný válec zrno 60 satinovací
výbrus (doporučené otáčky 900 / min, zde
stupeň 1). Hnědý brusný válec s rounem zrno
180 přebrousí plochu ve druhém pracovním
kroku (doporučené otáčky 900 –1 200/ min,
zde stupeň 1–2).

Výsledek: Dobrý satinovací finiš na krytu
z ušlechtilé oceli.

Satinovací výbrus v „pokosu” za použití
samolepicí fólie z ušlechtilé oceli.

Po dokončení výbrusu fólii z ušlechtilé
oceli stáhněte.
Výsledek: Dokonale definovaný výbrus
v pokosu.

ar

Výchozí situace: Povrch s odstraněnými
škrábanci (lehké stopy rotace).
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Dobrého satinovaného povrchu lze dosáhnout i ve dvou krocích: Hrubé broušení elastickým polyuretanovým
válcem, potom finiš pomocí brusného válce s rounem. Předpoklad: Otáčky ≤ 900 / min.

Tipy

w

Zarovnání povrchu elastických brusných válců: Přilepte
kousek brusného plátna (zrno
60) kontaktním lepidlem na dřevěnou desku, dřevěnou desku
dostatečně upevněte. Válec s
WPO 14-25 E opatrně táhněte
pohyby tam a zpět (doporučené
otáčky 900 / min, zde stupeň 1).

PLOCHA

w

w

.N

Pro vytvoření přesných šikmých
výbrusů doporučujeme použití
hliníkových lepicích pásů nebo
samolepicích fólií z ušlechtilé oceli.
Je třeba dbát na to, aby lepicí páska
byla rotujícím válcem přitlačována,
nikoli nadzdvihnuta.

Upevnění plechů z ušlechtilé
oceli: Doporučujeme důkladně
chránit plechy z ušlechtilé oceli
upínacími prvky s příslušnými
podložkami (plast).
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Příprava na leštění.

w

w

w
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Přípravné broušení k leštění je pokládáno buď za
konečný výsledek (mikrofiniš) nebo za přípravu na
leštění (zrcadlový lesk). V přípravné fázi záleží na vlastnostech povrchu. Čím je hrubší (například válcovaný
povlak silných plechů, hluboké škrábance atd.), tím
intenzivnější musí být přípravné broušení.

Tip

Před leštěním by měly být povrchy z ušlechtilé
oceli obroušeny až zrnem 400. Příprava na leštění
až do zrna 1 400 vede k optimálním výsledkům
leštění.

20

Řešení

Velmi vhodné:
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E
+ sada na ušlechtilou ocel - příprava na leštění
ploch/trubek a profilů

Vhodné:
2

Úhlová bruska WSG 14-70 E
+ startovací sada, příprava a finišování ploch/
trubek/profilů

w

.N

ar
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PLOCHA

1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou ocel - příprava na leštění ploch/trubek a profilů

Pracovní kroky (doporučené otáčky 3800–4200 ot./min, zde
stupeň 4-5): Brusným listem Ø 115 mm Pyramix K280 je plocha nejprve přebroušena rotačním postupem. Následuje přebroušení brusným
listem Ø 115 mm Pyramix K400. Pak se použije brusný list Ø 115 mm
Pyramix K800. V posledním kroku se pomocí brusného listu Ø 115 mm
Pyramix K1400 provedou přípravné práce pro zrcadlový lesk.

21

PLOCHA

w

w

Příprava na leštění rotačním postupem s brusnými kotouči se suchým zipem se speciální pyramidovou strukturou.
Díky této struktuře je možný maximální úběr při mimořádně malých hloubkách drsnosti. Je třeba dbát na to, aby
povrch byl vytvářen krok za krokem.
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Leštění do zrcadlového lesku.
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Vysoce lesklé povrchy z ušlechtilé oceli jsou požadováŘešení
ny částečně kvůli hygienickým požadavkům v potraviVelmi vhodné:
nářském a farmaceutickém průmyslu a také z estetických
1 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
důvodů. Dokonalých výsledků je možné dosáhnout
	
jen optimální přípravou na leštění (vytvoření výbrusu)
+ sada na ušlechtilou ocel - leštění ploch/ trubek
a perfektně sladěnými lešticími nástroji v kombinaci s
a profilů
lešticími prostředky. Čím menší jsou hloubky drsnos2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
ti povrchů z ušlechtilé oceli, tím menší je nebezpečí
+ lešticí kotouč zvláště měkký, Ø 150 / 200 mm
koroze.

Tipy
Ne všechny druhy ušlechtilé oceli se hodí pro leštění do vysokého lesku. Informace získáte od svého
dodavatele ušlechtilé oceli nebo v příslušné odborné literatuře.

Při použití kvalitních leštících kotoučů se z nich
neuvolňují žádná vlákna. Pracovní prostředí tak
zůstane bez nadměrného znečištění.
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PLOCHA
1

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - leštění ploch/ trubek a profilů

Výchozí situace: Plech z ušlechtilé oceli
broušený pyramidovými brusnými kotouči až
do zrna 1400.

2
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Počet lešticích stupňů se řídí podle výchozí situace povrchu. Pro snížení větších hloubek drsnosti (např. středně
hrubé broušení zrno 400) je třeba nejprve provést „předleštění” pomocí sisalových kotoučů a žluté předleštící
pasty. Poté následuje vlastní lešticí proces pomocí lešticích kotoučů a lešticích past až do zrcadlového lesku.

Pracovní krok 1: Nejprve se pomocí lešticího kotouče s pevným plátnem a příslušné
lešticí pasty provede předleštění při cca
2 200 – 2 500 / min (zde stupeň 5–6).

Pracovní krok 2: Pak se pomocí měkkého
lešticího kotouče a příslušné stahovací pasty
při cca 2 200 – 2 500 / min dosáhne zrcadlového lesku (zde stupeň 5–6).

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + lešticí kotouč zvláště měkký, Ø 150 mm / 200mm

Zvláště měkké lešticí kotouče v kombinaci se stahovacími pastami přinášejí mimořádně vysoký lesk.
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Použití: Leštění bez vláken na
„High-End-Polish“ s mimořádně měkkým
lešticím kotoučem a stahovací bílou pastou
(doporučené otáčky 2 200 – 2 500 / min,
zde stupeň 5–6).

w
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Tipy

Nejprve leštěte pohyby tam a zpět. Po každém leštění se lešticí pasty šetrně odstraní vídeňským vápnem,
neboť vídeňské vápno optimálně váže lešticí pasty.
Škrábancům na povrchu se předejde použitím hadru
z mikrovlákna.

PLOCHA

w

w

Nanesení lešticí pasty (doporučené otáčky 900/min, zde stupeň 1): Označte lešticí kotouče a pasty
podle pracovního kroku a používejte je vždy pouze pro tento krok.
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TRUBKY A PROFILY

Lepší zpracování trubek a profilů ze všech stran.

w

w

w
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Při zpracování povrchů trubek a profilů z ušlechtilé
oceli jde především o to, rychle dosáhnout vynikajících
výsledků, i když je třeba zpracovat obtížná zaoblení,
ohyby nebo uzavřené systémy trubek. Kde bylo dříve
potřeba náročné a zdlouhavé ruční prace, vedou dnes k
cíli hospodárněji řešení s rukou vedeným elektrickým
nářadím. Mají-li být v automatizaci broušeny rovné
trubky, doporučujeme příslušné pásové brusky.

Vysoce lesklý povrch trubky z ušlechtilé oceli pomocí brusky na
t rubky RS 12-70 E.

2424

Zpracování trubek a profilů s FEIN
v přehledu:












Odstranění nečistot
Odstraňování otřepů
Broušení zaoblení
Broušení zkosení
Odstranění škrábanců
Odstranění svaru
Odstranění náběhových barev
Satinovací broušení
Příprava na leštění
Leštění do zrcadlového lesku
Vnitřní broušení

Strana 26
Strana 28
Strana 30
Strana 32
Strana 34
Strana 38
Strana 40
Strana 42
Strana 46
Strana 48
Strana 50
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Odstranění nečistot.
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Zvláště na vnější straně vykazují trubky a profily z
ušlechtilé oceli často nečistoty a usazeniny. Materiál je
ovšem velice často napevno zabudovaný. Následně je
tedy důležité provést rychlé a účelné očištění přímo
„na místě“. Proto musí být elektrické nářadí uzpůsobeno všem tvarům ošetřovaných dílů.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Bruska na trubky RS 12-70 E
	
+ rounové pásy
2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ vlnité rouno Ø 150 / 200 mm
3 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E /
	
WSG 14-70 E
+ brusný kotouč z rouna hrubý / střední / jemný

Vhodné:
4 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ sada na ušlechtilou ocel - standardní trubky

TRUBKY A PROFILY
1

Bruska na trubky RS 12-70 E + pásy z rouna

2

Použití: Jemné rounové pásy jsou ideální k
čištění bez tvoření žlábků. Otáčky 2800 ot./
min, zde stupeň 2.

Výsledek: Nejlepší povrchový finiš.
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Použití: Čištění nečistot u zahnutého zábradlí
při doporučených otáčkách cca 3 500 / min,
zde stupeň 2.

z

Bruska na trubky se hodí především na již namontované trubky a zábradlí. Vysoce flexibilní rounové pásy se
přizpůsobí i úzkým obloukům trubek. Zabrání se tak tvorbě vln na vnitřní straně oblouku.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + vlnité rouno Ø 150 / 200 mm

Výchozí situace: Znečištěný profil z raženého plechu.

3
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Vlnitá rouna jsou optimální pro strukturované povrchy a čistí povrch do kovového lesku. Větší průměry nástroje
umožňují větší hloubky ponoření, např. u stupňovitého povrchu.

Použití: Vlnitá rouna se výborně přizpůsobí
raženým povrchům (doporučené otáčky 9001200/min, zde stupeň 1-2).

Výsledek: Kovově lesklé povrchy s lehkým
finišem.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E / úhlová bruska WSG 14-70 E + kotouč z brusného rouna hrubý / střední / jemný

Použití: Podle stupně znečištění je účinné
použití kotoučů z rouna hrubého / středního / jemného na hladké povrchy (doporučené
otáčky 2 500–3 500/min, WPO 14-25 E stupeň
6 a WSG 14-70 E stupeň 1–2).

Výsledek: Kovově lesklý povrch s lehkým
rotačním výbrusem.

w

w

Výchozí situace: Znečištěný a lehce
poškrábaný hladký povrch.

TRUBKY A PROFILY

.N

ar

K plošnému čištění plechů z ušlechtilé oceli doporučujeme brusné kotouče z rouna Ø 115 mm hrubé,
střední a jemné, které je možné použít jeden po druhém podle stupně znečištění.

4

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - standardní trubky

w

V případě velice úzkého prostoru se k čištění rovných trubek hodí především uzavíratelné rounové pásy.

Znečištění na rovných trubkách je možné
rychle odstranit pomocí dodaných rounových pásů ze sady na ušlechtilou ocel
„standardní trubky“ (doporučené otáčky cca
1 800 – 2 200 / min, zde stupeň 4 – 5).

U uzavřených systémů trubek a v případě
malé vzdálenosti od stěny jsou uzavíratelné
rounové pásy zvláště vhodné.
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Odstraňování otřepů.

Řešení

Velmi vhodné:

1 Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE
	
+ kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,20 mm
2 Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE
	
+ kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,35 mm
3

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

w
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K odstraňování otřepů u jednotlivých kusů až po velké
série doporučujeme použití stacionárních zařízení na
odstraňování otřepů. Díky příslušným kartáčům na
ušlechtilou ocel jsou díly velice účinně zbaveny otřepů.
Při značné tvorbě otřepů by tloušťka drátů kartáčů na
ušlechtilou ocel měla být minimálně 0,35 mm. U  tenkostěnných dílů jsou zvláště vhodné tloušťky drátů
kartáčů na ušlechtilou ocel 0,20 mm. Pásový pilník
se používá u již namontovaných obrobků, na těžko
dostupných místech a při mobilní práci.

Tip
Zařízení na odstraňování otřepů GXE a GIE jsou
zvláště vhodné k odstraňování brusných a pilových otřepů z trubek, profilů a plochého materiálu. Dále jsou ideální na vnitřní a vnější otřepy,
popř. čištění závitů.
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TRUBKY A PROFILY
1

Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE + kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,20 mm

U tenkostěnných profilů umožňuje kartáč z dráty z ušlechtilé oceli 0,20 mm účinné odstranění lehkých otřepů i ve
velké sérii.

2

Výsledek: Profil bez otřepů.

z

Použití: Účinné odstranění otřepu v sériové
výrobě (doporučené otáčky 1 500 / min, u stroje GIE stupeň 1).
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Výchozí situace: Tenkostěnný profil s otřepem vzniklým při broušení.

Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE + kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,35 mm

Výchozí situace: Silná tvorba otřepů po
vybroušení zábradlí.

3
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U silnostěnných trubek a profilů přesvědčí zařízení na odstraňování otřepů s kartáčem z drátů z ušlechtilé oceli
0,35 mm účinným odstraněním velkých otřepů.

Použití: Rychlostí několika sekund provedené odstranění otřepů (doporučené otáčky
1 500 / min, u stroje GIE stupeň 1).

Výsledek: Zábradlí dokonale zbavené
otřepů, ideální předpoklad pro následné
svařování.

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Použití: Trubky se obrábějí zalomeným
brusným ramenem a brusným pásem o šířce
6 mm. Profily podle provedení s rovným
brusným ramenem o šířce 6 nebo 20 mm.
K120 doporučené otáčky 14 000 ot./min,
zde stupeň 3.

Výsledek: Trubky a profily homogenně
zbavené otřepů.

w

w

w

Výchozí situace: Dodatečné práce na již
namontovaných nebo velkých kovových
konstrukcích.

TRUBKY A PROFILY
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Není-li možné stacionární obrábění, mohou být z trubek a profilů ideálním způsobem odstraněny otřepy pomocí
pásového pilníku.
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Broušení zaoblení.

ar

Broušení zaoblení konců trubek, profilů a plochého
materiálu z ušlechtilé oceli je mimo jiné při výrobě
zábradlí velice častým použitím. Podle sklonu schodiště
může být požadováno rovné provedení nebo různé
úhlové stupně.

Velmi vhodné:
1

 ásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE
P
+ modul pro broušení oblouků GIR
+ brusný pás zrno 36 R

2

 ásová bruska GX 75 2H
P
+ modul na broušení zaoblení GXR
+ brusný pás zrnitost 36 R

w

.N

Zde je na prvním místě vždy přesnost a hospodárnost.
Čím přesnější je vybroušení, tím lépe jde následné svařování. Pouze důsledná přesnost slícování brání náročným drahým dodatečným pracím.

Řešení

w

w

Brusky na broušení vybroušení (rovněž zvané vybrušovačky) se výborně hodí pro toto použití. Zirkonové
brusné pásy s příslušnými látkami aktivními při broušení podstatně snižují vytváření tepla na obrobku, navíc
se podstatně zvyšuje životnost.
Při broušení bezpodmínečně používejte silnou polyesterovou tkaninu brusných pásů - jen ty vydrží extrémní
podmínky.
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Tip
Použití nízkého stupně
otáček podstatně snižuje vytváření tepla na
obrobku. Navíc zirkonové brusné pásy s aktivními látkami při broušení
snižují teplo a zvyšují
životnost.

TRUBKY A PROFILY
1

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE + modul pro broušení zaoblení GIR + brusný pás zrno 36 R

2

Použití: Vybroušení trubky během několika
sekund (otáčky 1 500 / min, zde stupeň 1).

nl
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c

Výchozí situace: Neopracovaný konec
trubky.

z

Broušení zaoblení je možné velice rychle provést pomocí příslušných zařízení. Přesného slícování je dosaženo
velikostí zrna 36 a příslušnými kontaktními válci.

Pásová bruska GX 75 2H + modul pro broušení zaoblení GXR + brusný pás zrno 36 R

Použití: Vybroušení profilů a plochého
materiálů pod úhlem 30°.

w
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Výchozí situace: Neopracovaný konec
profilu.
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U větších průřezů obrobků je třeba zvolit šířku pásu tak, aby brusný pás byl širší než průřez obrobku.
Čím menší je zvolený úhlový stupeň vybroušení, tím menší je maximální zpracovatelný průřez obrobku.

Tip

w

Pro série doporučujeme
volitelné délkové
dorazy. Aby se předešlo
kontaktní korozi, měly
by být upínací čelisti
bezpodmínečně z nerezové ušlechtilé oceli.
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Broušení zkosení.

Řešení

Velmi vhodné:
1 Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE
	
+ modul pro broušení zaoblení GIR
+ zkosená brusná deska + brusný pás
GRIT kvalita R

w

w

w
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ar

Dvojrozměrných zkosení je možné dosáhnout slícovaně se zařízeními na broušení oblouků ve spojení se
speciálními zkosenými brusnými deskami.
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Tip
U profilů a plochého
materiálu používejte
volitelné profilové upínací čelisti z ušlechtilé
oceli.

TRUBKY A PROFILY
1

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE + modul na broušení zaoblení GIR + brusný pás GRIT kvalita R

Použití: Broušení zkosení konců profilových trubek pomocí zkosené brusné
desky (doporučené otáčky 1 500 / min,
zde stupeň 1).

Výsledek: Konec profilu s přesným úhlem,
optimální předpoklad pro následné svařování.

w

w
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Výchozí situace: Neopracovaný konec
profilu.

z

Přesná zkosení trubek a profilů je možné účinně vytvořit pomocí zkosené brusné desky.
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Odstranění škrábanců.

w

w

w
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Řešení
Škrábancům na povrchu z ušlechtilé oceli se často nelze
vyhnout: ať při zpracování, přepravě nebo při používání.
Velmi vhodné:
U zahnutých trubek, u uzavřených potrubních systémů
1 Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou
nebo u již namontovaných trubek je zpracování možné
	
většinou jen ručně vedeným elektrickým nářadím. U
ocel, příprava a leštění ploch/trubek/profilů nebo
rovných trubek a profilů se doporučuje racionální zpraúhlová bruska WSG 14-70 E startovací sada,
cování stacionárními pásovými bruskami. Pásové brusky
příprava a finišování ploch/trubek/profilů
s příslušnými moduly zvyšují flexibilitu zpracování.
2 Bruska na trubky RS 12-70 E + základní sada
	
Bruska na trubky RS 10-70 E, startovací sada

Tip

Při použití stacionárních pásových brusek na
broušení válcových ploch s automatickým chlazením a mazáním je třeba dbát na to, že brusné pásy
musí být bezpodmínečně odolné vůči vodě.
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3 Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE
	
+ modul pro podélné broušení GIL + brusný pás
	
4 Pásová bruska GI 150 2H + noha stroje GIB
+ modul na broušení válcových ploch GIC
+ chladicí a mazací modul GXW + brusný pás
5 Pásová bruska GX 75 2H
	
+ modul na broušení válcových ploch GXC
+ chladicí a mazací modul GXW + brusný pás
Vhodné:
6 Úhlová bruska WSG 14-70 E
	
+ lamelový brusný kotouč zrno 120
(obsažen v sadě na ušlechtilou ocel - broušení
t rubek a profilů)

TRUBKY A PROFILY
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou ocel - příprava na leštění ploch/trubek a profilů

2

Použití: Vybroušení hlubokých škrábanců
brusnými kotouči Pyramix a chladicím podložným kotoučem (doporučené otáčky 4 200/min,
zde stupeň 3).

Bruska na trubky RS 12-70 E + základní sada

Výsledek: Povrch bez škrábanců, nejlepší
předpoklad pro následné satinování.
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Výchozí situace: Hluboké škrábance na
povrchu z ušlechtilé oceli.

z

Přípravná sada odstraní škrábance bodově „v místě” nebo v zabudovaném stavu na profilech a plochém materiálu.
Chladicí podložný kotouč přitom zajišťuje studený výbrus.

Výchozí situace: Oblouk trubky se škrábanci.

3

ad
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Při nedostatku místa a u úzkých oblouků trubek se hodí zvláště měkké brusné pásy. Optimálně přilnou k povrchu,
škrábance se účinně vybrousí se zrnem 120. Tak se zároveň vytvoří výbrus - optimální předpoklad pro následné
satinování.

Použití: Účinné vybroušení škrábanců s
rovnoměrnou tvorbou výbrusu (doporučené
otáčky 3 300 až cca 4 200 / min, zde stupeň
2 - 3).

Výsledek: Broušení válcových ploch, nejlepší předpoklad pro následné satinování.

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE + modul pro podélné broušení GIL + brusný pás

Použití: Automatické vybroušení hlubokých škrábanců s rovnoměrnou tvorbou
výbrusu (doporučené otáčky: 1 500 / min,
zde stupeň 1).

Výsledek: Lineární výbrus, bez škrábanců.
Optimální předpoklad pro následné satinování, popř. vytvoření výbrusu pro leštění.

w

w

Výchozí situace: Profil se silně poškrabaným povrchem.

TRUBKY A PROFILY
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Pásové brusky se výborně hodí pro vybroušení škrábanců na profilech a plochém materiálu v automatickém
procesu. Čím hlubší je škrábanec na povrchu, tím hrubší je třeba zvolit brusné zrno.

4

Pásová bruska GI 150 2H + noha stroje GIB + modul na broušení válcových ploch GIC
+ chladicí a mazací modul GXW + brusný pás

w

Bruska na broušení válcových ploch se nejlépe hodí na rovné trubky. Podle požadovaného úběrového výkonu
se zde zvolí velikost brusného zrna. Díky zařízení pro chlazení a mazání je z výbrusu odváděno teplo, čímž se
předchází vytváření náběhových barev. Také se tím podstatně zlepšuje kvalita povrchu.

Výchozí situace: trubka z ušlechtilé oceli
1.4307 s povlakem po válcování.

Použití: Automatické kruhové broušení
trubek až do délky 6 000 mm se speciálním
vedením trubky.

Výsledek: Broušení válcových ploch bez
škrábanců.
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5

Pásová bruska GX 75 2H + modul pro broušení válcových ploch GXC + chladicí a mazací modul GXW + brusný pás

.N

ar

Pomocí speciálních modulů pro válcové broušení je možné velice účinně odstranit škrábance na rovných trubkách
také automatickým postupem. Chlazení a mazání váže prach a brání přehřátí materiálu.

Výchozí situace: Nebroušený hrubý
povrch s povlakem po válcování a škrábanci
od přepravy.

Výsledek: Broušení válcových ploch bez
škrábanců.

Úhlová bruska WSG 14-70 E + lamelový brusný kotouč zrno 120

w

6

Použití: Účinné odstranění povlaku po válcování a škrábanců broušením za mokra.

w

w

U již namontovaných konstrukcí profilů je možné škrábance velice dobře vybrousit lamelovými kotouči.
Vzniklý lineární výbrus je předstupněm pro následné satinování. Je třeba dávat pozor na maximální přípustné
otáčky.

Výchozí situace: Profil z ušlechtilé oceli s
lehce poškrabaným povrchem.

36

Použití: Vybroušení lehkých škrábanců
lamelovým kotoučem zrno 120 se současným
vytvořením výbrusu (doporučené otáčky
2 500 / min, zde stupeň 1).

Výsledek: Povrch bez škrábanců.

w

w

TRUBKY A PROFILY

w

nl
in
e.
c

ad
iO

ar

.N

z

TRUBKY A PROFILY

37

z
nl
in
e.
c
ad
iO

Odstranění svaru.

w
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Svary se racionálně obrousí rotačním postupem.
U trubek a profilů ovšem hrozí nebezpečí, že sousedící povrchy budou poškozeny agresivními brusnými / vějířovitými kotouči. Důsledkem jsou pak náročné
dodatečné práce. Pro jemné svary jsou proto ideálním
nástrojem speciální vějířovité kotouče s měkkou mezivrstvou lamel z rouna. Tak lze předejít poškození sousedních ploch a „fazetovému výbrusu“. Nejsou třeba
náročné dodatečné práce. Náklady na zpracování se
podstatně snižují a výsledek je profesionální.

Tip

w

Aby se při broušení lehkých svarů nepoškodily
sousední povrchy, měli
byste používat speciální vějířovité kotouče
s měkkými brusnými
mezivrstvami z rouna.
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Řešení

Velmi vhodné:
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E
+ sada na ušlechtilou ocel, broušení trubek/profilů a v tom obsažené, speciální vějířovité kotouče
nebo úhlová bruska WSG 14-70 E, startovací
sada, příprava a finišování ploch/trubek/profilů

Vhodné:
2

Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S
+ kotouč na hrubé broušení

3

Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S
+ vějířovitý kotouč zrno 40

4

Bruska na trubky RS 12-70 E
+ brusný pás zrno 80

TRUBKY A PROFILY
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou ocel, broušení trubek/profilů
Úhlová bruska WSG 14-70 E startovací sada, příprava a finišování ploch/trubek/profilů

2

Pracovní krok 1: Úběr na trubkách, popř. čtyřhranných trubkách
a profilech, pomocí elastického
vějířovitého kotouče střední
zrnitosti, bez poškození sousedících ploch (doporučené otáčky
3 300– 4 200 / min., zde stupeň 2–3).

Pracovní krok 2: Vytvoření
výbrusu pomocí lamelového brusného kotouče zrno 120 (doporučené otáčky 2 500 – 3 300 / min.,
zde stupeň 1 – 2). Není obsaženo
ve startovací sadě WSG.

Pracovní krok 3: Finiš povrchu
pomocí finišovacího kotouče
rotačním postupem (doporučené
otáčky 3 300 – 4 200 / min, zde
stupeň 2–3).
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Výchozí situace: Trubka z
ušlechtilé oceli 1.4301 s jemným
svarem.

z

Sada na ušlechtilou ocel - broušení trubek a profilů, která s skládá z vějířovitého kotouče, lamelového brusného
kotouče a finišovacího kotouče, je ideální pro úběrové broušení jemných svarů. Díky patentovanému vějířovitému
kotouči nebudou sousedící plochy obroušeny. To šetří náročné dodatečné práce.

Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S + kotouč na hrubé broušení

Výchozí situace: Hrubý svar.

3
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Mechanicky redukované otáčky u úhlových brusek zvyšují točivý moment na kotouči. Důsledkem je stejnoměrně
vysoký úběrový výkon. Upravený povrch nese stopy po hrubém rotačním broušení.

Použití: Broušení hrubého svaru na profilu
z ušlechtilé oceli (doporučené otáčky při
Ø 125 mm = 7 000 / min., zde stupeň 6).

Výsledek: Zbroušený svar s viditelnými
stopami rotace na povrchu.

Úhlová bruska WSG 14-70 E / WSG 14-125 S + vějířovitý kotouč zrno 40

w

Výchozí situace: Svar s typickými náběhovými barvami na profilu z ušlechtilé oceli
1.4571.

w

4

Použití: U broušení profilu svařeného v
pokosu pomocí vějířovitého kotouče Zrno
40 (doporučené otáčky při Ø = 125 mm:
7 000 / min, zde stupeň 6)

Výsledek: Zbroušený svar s malými stopami
rotace na povrchu.

Bruska na trubky RS 12-70 E + brusný pás zrno 80

Vysokého úběrového výkonu je dosahováno také bruskami na trubky ve spojení s brusným pásem zrno 80 s keramickým zrnem. Tato řešení je vhodné jak pro namontované trubky - např. na místě na staveništi - tak pro oblouky
trubek.

Výchozí situace: Trubka z ušlechtilé oceli
1.4301 s jemným svarem.

Použití: Účinné vybroušení svaru s přechody k povrchu trubky bez rýh (doporučené
otáčky cca 3 300 – 4 200 / min, zde stupeň
2 - 3).

Výsledek: Přebroušená trubka jako
předstupeň pro následné satinování.
39
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Při použití běžných vějířovitých kotoučů zrno 40 lze svary výborně vybrousit. V porovnání s brusnými kotouči je
tvorba rýh na povrchu podstatně menší. Ovšem také životnost je zpravidla o něco nižší.
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Odstranění náběhových barev.

Řešení

Velmi vhodné:
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + finišovací kotouč

2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E / úhlová
	
bruska WSG 14-70 E + brusné kotouče z rouna
3 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ Ø 150 / 200 mm vlnité rouno

w

w

w
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Náběhové barvy vznikají v souvislosti s teplem, například při svařování, a je třeba je ze všech povrchů z
ušlechtilé oceli kompletně odstranit. Jinak se nemůže
vytvořit ochranná pasivační vrstva a důsledkem je koroze. Náběhové barvy je možné odstranit jak chemicky
- leptáním, tak mechanicky - broušením.

Tip
Větších hloubek ponoření je možné dosáhnout
např. u kovových konstrukcí s průměry nástroje do
200 mm.

40

TRUBKY A PROFILY
1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + finišovací kotouč

2

Použití: Odstranění náběhových barev
(doporučené otáčky 4 200 / min, zde stupeň 3)
s finišovacím kotoučem Ø = 125.

Výsledek: Kovově lesklý svar s vynikajícím
finišem. Není třeba dodatečná práce.

nl
in
e.
c

Výchozí situace: Profil z ušlechtilé oceli
1.4301 s jemným svarem.

z

Při použití finišovacích kotoučů se náběhové barvy účinně odstraní. Povrch je lesklý a působí téměř jako leštěný.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E / úhlová bruska WSG 14-70 E + brusné kotouče z rouna

Brusné kotouče z rouna odstraňují náběhové barvy z jemných svarů mimořádně účinně rotačním postupem.

3

Použití: Odstranění náběhových barev z
rozvodné skříně z ušlechtilé oceli (doporučené otáčky 2 500–3 300 / min, WPO 14-25
E stupeň 6, WSG 14-70 E stupeň 2–3).

Výsledek: Kovově lesklý svar, povrch s
lehkým rotačním výbrusem.
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Výchozí situace: Jemný svar s náběhovými
barvami.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + vlnité rouno Ø 150 / 200 mm
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Vlnité rouno optimálně přilne ke svaru a racionálně odstraní náběhové barvy. Vlnité rouno Ø 200 mm je
koncipováno pro velké hloubky ponoření. Přitom existuje možnost namontovat přes sebe dvě rouna v sadě.

Použití: Odstranění náběhových barev
(doporučené otáčky 1 200 /min, zde stupeň 2).

Výsledek: Částečně zpracovaný plech z
ušlechtilé oceli. Lehký, lineární výbrus.

w

w
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w

Výchozí situace: Neošetřený svar s náběhovými barvami na plechu z ušlechtilé oceli.
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Satinovací broušení.
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Dobrý finiš na trubkách, profilech nebo plošném materiálu je vizitkou každého, kdo provádí zpracování povrchu z ušlechtilé oceli. Je třeba dbát na to, aby finiš proběhl bez škrábanců. Šířka nástrojů u profilů a plochého
materiálu by se měla řídit podle šířky obrobku. Pro
oblouky trubek se zvláště doporučují vysoce flexibilní
brusné pásy nebo rounové pásy. Ty optimálně přilnou
na úzké oblouky trubek, čímž se zabrání tvorbě rýh.

Tip

w

w

Abyste mohli uzavřené
trubkové systémy zpracovávat brusnými pásy
zrno 60 a zrno 120, musí
se přestřižený brusný
pás otočit kolem trubky
a poté přiloženou lepicí
páskou minimálně třikrát
obtočit.

Řešení

Velmi vhodné:
1

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
+ sada na ušlechtilou ocel - satinování profilů

2

 ruska na trubky RS 12-70 E + rounový pás (obsaženo v
B
základní sadě na trubky) nebo RS 10-70 E startovací sada

3 Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE
	
+ modul pro podélné broušení GIL + rounový pás
	
4 Pásová bruska GX 75 2H + modul na broušení válcových ploch GXC + chladicí a mazací modul GXW
+ rounový pás

5 Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIB
	
+ modul na broušení válcových ploch GIC
+ chladicí a mazací modul GXW + rounový pás

Vhodné:
6 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
	
+ sada na ušlechtilou ocel - standardní trubky

7 Úhlová bruska WSG 14-70 E
	
+ finišovací kotouč

42

TRUBKY A PROFILY
1

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - satinování profilů

2

Výsledek: Perfektní satinovací
broušení.
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Použití: Při prvním kroku použijte zelený, elastický válec se zrnem 60 a s 900 ot./min, zde stupeň 1.
Poté modrým, elastickým jemným válcem, zrno 180, u konstantních otáček a včetně brusného válce s rounem
Sinus zpracujte povrch při stejném pracovním postupu.

z

S oběma elastickými válci a brusným válcem s rounem Sinus lze dosáhnout vynikajících homogenních výsledků na
povrchu profilů a plochých materiálů. Šířka nástrojů by měla být větší než šířka obrobků.

Bruska na trubky RS 12-70 E + rounový pás/RS 10-70 E startovací sada

Pracovní krok 1: Tvorba výbrusu s vysoce
flexibilním brusným pásem zrno 180 (doporučené otáčky 3 300 - 4 200 / min, zde stupeň
2 – 3).

3

ad
iO

Základní řešení pro lesklé povrchy: měkký rounový pás přilehne k zahnuté trubce z ušlechtilé oceli a umožní
vynikající satinovací výbrus, dokonce i u uzavřených trubkových systémů a u trubek již namontovaných na stavbě.

Pracovní krok 2: Satinování mimořádně
měkkým rounovým pásem zrno 280 (doporučené otáčky 3 300 - 4 200 / min, zde stupeň
2 – 3).

Výsledek: Dokonalý satinovací finiš.
Absolutně bez škrábanců, i u oblouků trubek.

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE + modul pro podélné broušení GIL + rounový pás

Pracovní kroky: Plně automatické předbroušení se zrnem 120. Poté plně automatický satinovací výbrus se satinovacím brusným pásem
(doporučené otáčky 1 500 / min, zde stupeň 1).

Výsledek: Dokonalý satinovací finiš.

w

w

Výchozí situace: Nevybroušený čtyřhranný
profil 1.4301.

TRUBKY A PROFILY
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Pro rovné profily a plochý materiál se hodí příslušné rovinné nebo profilové brusky. Za pomoci speciálních
satinovacích brusných pásů (korkové brusné pásy) jsou možné dokonalé výbrusy v automatickém procesu.

4

Pásová bruska GX 75 2H + modul na broušení válcových ploch GXC + chladicí a mazací modul GXW + rounový pás

w

Bruska na broušení válcových ploch (Centerless) se výborně hodí pro profesionální broušení válcových ploch.
Výsledek na povrchu je podstatně lepší speciálními satinovacími pásy v kombinaci s chlazením a mazáním.
Navíc je z výbrusu odváděno teplo.

Výchozí situace: Nebroušená trubka z
ušlechtilé oceli.

Pracovní kroky: Automatické předbroušení
s brusným pásem GRIT kvalita R zrno 120.
Finiš se satinovacím brusným pásem GRIT
(doporučené otáčky 1 500 / min zde stupeň 1).

Výsledek: Perfektní satinovací finiš.
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5

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIB + modul na broušení válcových ploch GIC
+ chladicí a mazací modul GXW + rounový pás

Pracovní krok 1: Hrubé broušení se zrnem
120.

6
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U delších trubek (do 6 metrů) je možné provést broušení válcových ploch rovněž na bruskach na broušení
válcových ploch. Je třeba dbát na to, aby trubky byly odpovídajícím způsobem ve vedení trubek opřeny a vedeny.
Stírací kartáče a měkké gumové válečky brání poškrábání povrchu po broušení.

Pracovní krok 2: Finiš se satinovacím brusným pásem GRIT v kombinaci s chlazením a
mazáním (doporučené otáčky 1 500 / min, zde
stupeň 1).

Výsledek: Perfektní satinovací finiš.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - standardní trubky

Pracovní krok 1: Tvorba
výbrusu s brusným pásem zrno
120 (doporučené otáčky 1 500/
min, zde stupeň 2–3).

Pracovní krok 2: Tvorba výbrusu s rounovým pásem středním
(doporučené otáčky 2 200/min,
zde stupeň 4).

Pracovní krok 3: Satinovací
finiš s rounovým pásem jemným
(doporučené otáčky 2 200/min,
zde stupeň 4).

Výsledek: Dobrý povrchový
finiš na rovných trubkách.

Úhlová bruska WSG 14-70 E + finišovací kotouč

ar
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Pro dobrý satinovací finiš na rovných trubkách. Rounové pásy jsou poháněny pomocí hnacího válce a lze je díky
geniálnímu „knoflíkovému uzávěru“ otevírat a zavírat. Výborně se tak hodí pro uzavřené trubkové systémy a na
zvláště zúžená místa.

w

w

.N

Pro satinovací finiš jsou velice dobrou možností finišovací kotouče v kombinaci s úhlovými bruskami s regulovatelnými otáčkami, tím se u trubek a profilů dosáhne satinovacího finiše. Flexibilní tvrdé rouno kotoučů přilne na
obrys. Díky rotačnímu postupu je možný rychlejší postup práce.

w

Použití: Konečný finiš s finišovacím
kotoučem Ø 125 mm (doporučené otáčky
3 300 – 4 200 / min, zde stupeň 2 - 3).

Tip
Pro bezvadné satinovací povrchy existuje
satinovací brusný pás S s povlakem ze speciálního
korkového granulátu.
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Výsledek: Díky elastickému finišovacímu
kotouči nevznikají i přes rotační postup na
povrchu žádné stopy rotačního broušení.

w

w
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Příprava na leštění.

Řešení

w
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Dobrá příprava na leštění je předpokladem pro dokonalý zrcadlový lesk. Pro optimální výbrus musí být dva
mezibrusy dokonale vzájemně sladěné. Stopy od hrubého broušení se vždy odstraní následným broušením.
Je nezbytné, aby před leštěním bylo provedlo broušení
minimálně do zrna 400. U konstrukcí z trubek a profilů se hodí rukou vedené elektrické nářadí. U volných
trubek, profilů a plochého materiálu jsou stacionární
pásové brusky často účinnější a hospodárnější.

Velmi vhodné:
	
1 Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou ocel příprava před leštěním ploch/trubek a profilů

	
2 Bruska na trubky RS 12-70 E + lešticí sada/RS 10-70 E
startovací sada + příslušenství

3 Pásová bruska GX 75 2H + modul pro broušení válco	
vých ploch GXC + chladicí a mazací modul GXW
4 Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIB + modul na
	
broušení válcových ploch GIC + chladicí a mazací modul GXW

w

5 Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE
	
+ modul pro podélné broušení GIL

1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + sada na ušlechtilou ocel - příprava před leštěním ploch/trubek a profilů

w

Ideální pro profily - bez ohledu na to, zda jsou zahnuté, svařené nebo již namontované na stavbě. Rotačním
broušením je povrch strukturovanými brusnými prostředky ve tvaru pyramidy optimálně připraven pro následné
leštění. Důležitá je vzájemně sladěná tvorba výbrusu.

Výchozí situace: Za tepla válcovaný povrch z ušlechtilé oceli.
46

Pracovní krok 1: Podle výchozí
situace brusný list zrno 80 nebo
Pyramix K280 (doporučené otáčky 4 200 / min, zde stupeň 3).

Pracovní krok 2 – 4: Brusný list
Pyramix K400, K800 a K1400
(doporučené otáčky 4 200 / min,
zde stupeň 3).

Výsledek: Nejnižší hodnoty
hloubky drsnosti, optimální
předpoklad pro leštění.

TRUBKY A PROFILY
2

Bruska na trubky RS 12-70 E + lešticí sada/RS 10-70 E startovací sada + příslušenství

3

Použití: Až do zrna 400 probíhá
tvorba výbrusu (doporučené otáčky
3 300–4 200 / min, zde stupeň 2 - 3).

Výsledek: Nyní může začít proces leštění.
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Výchozí situace: Nejprve se pracuje se
zrnem 320.

z

Flexibilní brusné pásy výborně přilnou i na úzké oblouky trubek. Je tak možné předejít rýhám z broušení a povrch
je účinně připraven k leštění.

Pásová bruska GX 75 2H + modul pro broušení válcových ploch GXC + chladicí a mazací modul GXW

Výchozí situace: Předbroušená, rovná
trubka.

4
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Brusky na broušení válcových ploch (Centerless) umožňují čistou a účinnou tvorbu výbrusu se zrnem 320 a 400 u
rovných trubek. Malé rychlosti posunu zlepšují hodnoty hloubek drsnosti.

Použití: Tvorba výbrusu se zrnem 320 a
400 (doporučené otáčky 1 500 / min, zde
stupeň 1).

Výsledek: Velice dobrý předpoklad pro
následné leštění.

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIB + modul na broušení válcových ploch GIC + chladicí a mazací modul GXW

w

Použití: Tvorba výbrusu se zrnem 320 a 400
(doporučené otáčky 1 500/min, zde stupeň 1).

Pásová bruska GI 150 2H + odsávací patka GIBE + modul pro podélné broušení GIL

w

5

Výsledek: Optimální předpoklad pro
následné leštění.

w

Volné profily a plochý materiál je možné s rovinnými bruskami účinně nahrubo obrousit. Aby se předešlo jakékoli
deformaci, je třeba zabránit přehřátí obrobku.

Výchozí situace: Předbroušený profil s
lehkými škrábanci.

Použití: S brusným pásem zrno 320 a 400
se vytvoří výbrus (doporučené otáčky
1 500 / min, zde stupeň 1).

Výsledek: Velice dobré hloubky drsnosti,
optimální pro proces leštění.
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U delších trubek (do 6 metrů) je třeba použít příslušná vedení trubek. Stírací kartáčky a měkké opěrné válečky
brání stopám škrábanců na povrchu trubky po broušení. Chlazení a mazání zlepšuje navíc hodnoty hloubek
drsnosti.
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Leštění do zrcadlového lesku.
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Existují jak optické, tak technické důvody pro povrchy
vyleštěné do vysokého lesku. Vždy ale platí: čím jemněji je povrch z ušlechtilé oceli zpracován, tím méně je
zde ploch pro napadení korozí. Nezbytným základním
předpokladem pro leštění je ovšem vždy dobrá práce,
tedy příprava na leštění.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Bruska na trubky RS 12-70 E
	
+ lešticí sada/RS 10-70 E startovací sada
+ příslušenství
	
2 Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
+ sada na ušlechtilou ocel - leštění ploch/
trubek a profilů

TRUBKY A PROFILY
1

Bruska na trubky RS 12-70 E + lešticí sada/RS 10-70 E startovací sada + příslušenství

2

Pracovní krok 1: Předleštění
krémem na předleštění a měkkým
lešticím pásem (doporučené otáčky 7 000 / min, zde stupeň 6).

Pracovní krok 2: Leštění stahovacím krémem a měkkým lešticím pásem (doporučené otáčky
7 000 / min, zde stupeň 6).

Výsledek: Dokonalý zrcadlový
lesk.
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Výchozí situace: Předbroušená
trubka se zrnem 400.

z

Měkké lešticí pásy z plsti, ovčí vlny, syntetických vláken optimálně přilnou i na úzké oblouky trubek. Účinně se tak
předejde vzniku rýh na vnitřním oblouku.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E + sada na ušlechtilou ocel - leštění ploch/trubek a profilů

Pracovní krok 2: Za pomoci
lešticího kotouče pevným plátnem Ø 150 mm a pastou pro
leštění se provede druhý krok
leštění (doporučené otáčky
2 500 / min, zde stupeň 6).

Pracovní krok 3: Za pomoci
lešticího kotouče s měkkým plátnem Ø 150 mm a stahovací pasty
se následně provede leštění do
vysokého lesku, popř. vyhlazení
(doporučené otáčky 2 500 / min,
zde stupeň 6).

Výsledek: Dokonalý zrcadlový
lesk.
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Pracovní krok 1: Při výchozí
situaci povrch K 400 se v prvním kroku provede předleštění
sisalovým kotoučem Ø 150 mm
a předleštící pastou (doporučené
otáčky 1 800 / min, zde stupeň 4).
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Lešticí kotouče se výborně hodí pro profily a plochý materiál. Čím tvrdší jsou lešticí nástroje, tím vyšší je úběrový
výkon. Výchozí situace povrchu určuje náročnost a rozsah kroků leštění. U přípravy leštění do zrna 400 je většinou před leštěním potřeba použít sisálový kotouč se žlutou pastou.

w

w

Označte lešticí nářadí a pastu podle příslušného pracovního kroku a používejte je vždy pouze pro tento
krok. U stroje RS 12 - 70 E pastu naneste stěrkou
přímo na lešticí pás.

TRUBKY A PROFILY

Tipy

S leštěním začněte na nízkých otáčkách a postupně
otáčky zvyšujte, až dosáhnou maxima. Tak bude pasta
optimálně zachycena na lešticím nářadí. WPO 14-25 E
2 500 ot./min, stupeň 6; RS 12-70 E a RS 10-70 E
7 000 ot./min, stupeň 6.
Dbejte na to, aby obrobek byl při leštění vždy opatřen
vrstvičkou pasty.
Zbytky leštidla se z povrchu z ušlechtilé oceli nejlépe
odstraní vídeňským vápnem a měkkým hadrem z
mikrovlákna.
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Vnitřní broušení.

širokými brusnými pásy mohou být také obráběny i ty
nejmenší poloměry.
Řešení

Velmi vhodné:
	
1 Přímá bruska MSH 648 1Z
+ lamelové brusné tělísko
2

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Přímá bruska MSH 648 1Z + lamelové brusné tělísko

w

1
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Pro zlepšení hodnot drsnosti na koncích trubek je částečně nezbytné vnitřní broušení. Tento požadavek je
často kladen v chemickém a potravinářském průmyslu.
S přímými bruskami v kombinaci s brusnými a lešticími
nástroji je to možné zvládnout velice dobře. Pokud by
hloubka zanoření u trubek nebyla dostatečná nebo musí
být broušeny profily, pak použijte pásový pilník. S různě

w

w

Přímá bruska s extra dlouhým a úzkým krkem zvyšuje u obrobků hloubku ponoření. Otáčky by měly být
optimálně přizpůsobeny rounovým a lamelovým nástrojům.

Výchozí situace: Nebroušená trubka z
ušlechtilé oceli s otřepem po řezu.

2

Použití: Vnitřní broušení trubky z ušlechtilé
oceli.

Výsledek: Velice dobrý povrch uvnitř
trubky.

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Výchozí situace: Nebroušený profil z
50ušlechtilé oceli s otřepem po řezu.

Použití: Vnitřní broušení brusným ramenem
rovně a rounovým pásem středně. (Doporučené otáčky 21 000 ot./min, zde stupeň 5).

Výsledek: Velmi dobrý povrch až k hloubce
zanoření 165 mm.

w

w

TRUBKY A PROFILY

w

nl
in
e.
c

ad
iO

ar

.N

z

TRUBKY A PROFILY

51

nl
in
e.
c

z

ROHY A HRANY

Zpracování rohů a hran –
dokonale a přesně.
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I při zpracování rohů a hran na obrobcích z ušlechtilé
oceli čekají na pracovníky zcela mimořádné úkoly:
Zde je především velice důležité odstranit přechody
i na těžko dostupných místech, aniž by se poškodily
sousedící plochy!

Příprava svaru na čelní straně.
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Zpracování rohů a hran s FEIN v přehledu:







Odstraňování otřepů
Příprava svaru
Odstranění svaru
Odstranění náběhových barev
Satinovací broušení		
Leštění do zrcadlového lesku
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Odstraňování otřepů.
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K odstraňování otřepů u jednotlivých kusů až po velké
série doporučujeme použití stacionárního zařízení na
odstraňování otřepů. Díky příslušným kartáčům na
ušlechtilou ocel jsou díly velice účinně zbaveny otřepů.
Při značné tvorbě otřepů by tloušťka drátů kartáčů na
ušlechtilou ocel měla být minimálně 0,35 mm.
U tenkostěnných dílů jsou zvláště vhodné tloušťky
drátů kartáčů na ušlechtilou ocel 0,20 mm. Pásový pilník se používá u již namontovaných obrobků, na těžko
dostupných místech a při mobilní práci.

Tip
Zařízení na odstraňování otřepů GXE a GIE se
výborně hodí pro otřepy od broušení a řezání pilkou na trubkách, profilech a plochém materiálu,
jakož i na vnitřní a vnější otřepy, popř. k čištění
závitů.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE
	
+ kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,20 mm
2 Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE
	
+ kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,35 mm
3

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

ROHY A HRANY
1

Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE + kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,20 mm

U tenkostěnných profilů umožňují zařízení na odstraňování otřepů v kombinaci s kartáčem s dráty z ušlechtilé
oceli 0,20 mm účinné odstranění lehkých otřepů.

2

Výsledek: Profil bez otřepů.

z

Použití: Účinné odstranění otřepu v sériové
výrobě.
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Výchozí situace: Tenkostěnný profil s otřepem vzniklým při broušení.

Zařízení na odstraňování otřepů GXE / GIE + kartáč s dráty z ušlechtilé oceli 0,35 mm

U silnostěnných trubek a profilů přesvědčí zařízení na odstraňování otřepů s kartáčem s dráty z ušlechtilé oceli
0,35 mm účinným odstraněním velkých otřepů.

3

Použití: Bleskové odstranění otřepů.
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iO

Výchozí situace: Silná tvorba otřepů po
vybroušení čela trubky.

Výsledek: Čelo trubky dokonale zbavené
otřepů, ideální předpoklad pro následné
svařování.

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Použití: Trubky se obrábějí zalomeným
brusným ramenem a brusným pásem o šířce
6 mm. Profily podle provedení s rovným
brusným ramenem o šířce 6 nebo 20 mm.
K120 doporučené otáčky 14 000 ot./min, zde
stupeň 3.

Výsledek: Trubky a profily homogenně
zbavené otřepů.

w

w

w

Výchozí situace: Dodatečné práce na již
namontovaných nebo velkých kovových konstrukcích.

ROHY A HRANY

.N

ar

Není-li možné stacionární obrábění, mohou být z trubek a profilů ideálním způsobem odstraněny otřepy pomocí
pásového pilníku.
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Příprava svaru.

w

w
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Před svařováním silnostěnné ušlechtilé oceli je nezbytná příprava svaru. U dobře manipulovatelných dílů
doporučujeme použití stacionárních pásových brusek,
u větších obrobků použití úhlových brusek.

Tip

w

Při použití pásových brusek je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby mezera mezi brusným stolem a brusným pásem nebyla více než 2 mm. Navíc
nesmějí být obrobky příliš malé, aby se předešlo
náhodnému „vtažení“ do stroje.
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Řešení

Velmi vhodné:
1 Pásová bruska GI 75 2H/GI 150 2H
	
+ odsávací patka GIBE/pásová bruska GX 75 2H
+ brusný pás zrno 36 R
2 Úhlová bruska WSG 14-125S / WSG 14-70 E
	
+ brusný kotouč
3 Úhlová bruska WSG 20-180 / WSG 25-180 /
	
WSB 20-180 / WSB 25-180
+ brusný kotouč

ROHY A HRANY
1

Pásová bruska GI 75 2H/GI 150 2H + odsávací patka GIBE/pásová bruska GX 75 2H
+ brusný pás zrno 36 R

2

Výsledek: 60° zkosení, optimální předpoklad
pro následné svařování.
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Použití: Nabroušení zkosení (doporučené
otáčky 1 500 / min, zde stupeň 1).

z

Pásové brusky pro přípravu svaru za pomoci brusného pásu zrno 36 R.

Úhlová bruska WSG 14-125 S / WSG 14-70 E + brusný kotouč

Použití: Výbrus hrany na desce z ušlechtilé
oceli (doporučené otáčky 7000/min, zde
WSG 14-70 E stupeň 6).

3

ad
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Pro zpracování hran u plochých materiálů se velice dobře hodí úhlové brusky.

Úhlová bruska WSG 20-180 / WSG 25-180 / WSB 20-180 / WSB 25-180 + brusný kotouč

w
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Zde jsou požadovány velké řezné výkony na velkých, špatně manipulovatelných obrobcích, doporučujeme
výkonnou úhlovou brusku Ø 180 mm spolu s brusným kotoučem. S patentovaným rychloupínacím systémem
a elektrickou brzdou tak zaručují tito „velikáni“ naprosto bezpečnou práci - především při extrémních brusných
a oddělovacích pracích, například v nejnáročnějších provozech.

w

w

ROHY A HRANY

Použití: Účinný úběr.
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Odstranění svaru.

Řešení

Velmi vhodné:
	
1 Úhlová bruska WSG 14-70 E
+ vějířovitý kotouč střední

2

Bruska na koutové svary KS 10-38 E startovací sada

3 Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada
	

w
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ar

Svary se účinně obrousí rotačním postupem. Přitom
ale hrozí nebezpečí, že sousedící plochy budou poškozeny agresivními brusnými nebo vějířovitými kotouči.
Důsledkem jsou pak náročné dodatečné práce. V
rozích a hranách, kde kvůli nedostatku místa nelze pracovat s vějířovitými kotouči, můžete použít brusku na
koutové svary a pásové pilníky.

1

Úhlová bruska WSG 14-70 E + vějířovitý kotouč střední

w

w

Při odstraňování vně ležících svarů zajišťují úhlové brusky s patentovaným vějířovitým kotoučem, že sousedící
plochy nebudou poškozeny.

Výchozí situace: Svařený profil.
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Použití: Odstranění svaru bez poškození
sousedících ploch (doporučené otáčky
4 200 / min, zde stupeň 3).

Výsledek: Žádné poškození nebo tvorba
rýh na povrchu.

ROHY A HRANY
2

Bruska na koutové svary KS 10-38 E startovací sada

3

Použití: Koutové svary se vybrousí hrubými
nebo středně hrubými rounovými kotouči a
tak je dosaženo cílového profilu (doporučené
otáčky 3 300 ot./min, zde stupeň 5).

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Výsledek: Čisté povrchy, může se vytvořit
pasivní vrstva.
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Výchozí situace: Jemný koutový svar.

z

Koutové svary nemohou být na základě stability obrobku odstraněny úplně. Bruskou na koutové svary a
rounovými kotouči ideálně vybrousíte a vytvarujete svarové švy.

Použití: Zalomené brusné rameno s brusnými pásy zrna 120 o šířce 3 nebo 6 mm ideálně
vytvaruje potřebné svary. (Doporučené otáčky 21 000 ot./min, zde stupeň 4).

Výsledek: Ideální homogenní profilování
svaru.

w
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Výchozí situace: Svary na poloměrech,
rozích a hranách profilových spojů nebo
potrubí.
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K získání homogenního povrchu se použije zalomené brusné rameno pro trubkové spoje. Rovná brusná ramena
se používají k plošnému broušení profilů na plochách a poloměrech.

Tip

w

w

ROHY A HRANY

Rounové kotouče o tloušťce 6 mm se používají pro
široké svary, kotouče o tloušťce 3 mm pro úzké svary.
Tvarovacím kamenem můžete předběžně profilovat
rounové kotouče.

59

z
nl
in
e.
c
ad
iO

Odstranění náběhových barev.

w
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Náběhové barvy musí být bezpodmínečně odstraněny,
jinak se nemůže vytvořit ochranná pasivní vrstva na
ušlechtilé oceli a důsledkem je pak koroze.

Velmi vhodné:
1

Bruska na koutové svary KS 10-38 E startovací sada

2

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Vhodné:
3

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
+ vlnité rouno Ø 150/200 mm

	
4 Přímá bruska AHSI 636 C
+ nástroj se stopkou

Bruska na koutové svary KS 10-38 E startovací sada

w

1

Řešení

w

Náběhové barvy na koutových svarech mohou být odstraněny bruskou na koutové svary anebo velmi přesně
jemnými a velmi jemnými rounovými kotouči, aniž by došlo k poškození sousedních konstrukčních dílů.

Výchozí situace: Odstranění náběhových
barev na velmi jemném svaru.

6060

Použití: Jemný nebo velmi jemný rounový
kotouč. (Doporučené otáčky 3 300 ot./min,
zde stupeň 5).

Výsledek: Čistý povrch bez poškození
sousedních dílů.

ROHY A HRANY
2

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

3

Použití: Středními nebo jemnými rounovými
pásy se odstraní náběhové barvy (otáčky 18
000 ot./min, zde stupeň 3).

Výsledek: Čistý povrch bez poškození
sousedních dílů.
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Výchozí situace: Náběhové barvy na jemných svarových švech.

z

Náběhové barvy na konturách mohou být perfektně a za velmi krátkou dobu odstraněny pásovým pilníkem.
Hloubkou zanoření 165 mm lze také dosáhnout velmi těžko dostupných míst.

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E s vlnitým rounem Ø 150/200 mm

Vlnitá rouna optimálně přilnou k povrchu obrobku. Na ochranu sousedících ploch lze tyto olepit hliníkovým
pásem nebo fólií z ušlechtilé oceli.

4

Pracovní krok 1: Olepení sousedících ploch hliníkovým pásem
nebo fólií z ušlechtilé oceli.

Pracovní krok 2: Odstranění
náběhových barev (doporučené
otáčky 1 200 ot./min,
zde stupeň 2).
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Výchozí situace: Svařené zábradlí s teplem podmíněnou tvorbou
náběhových barev.

Výsledek: Čisté povrchy, může
se vytvořit pasivní vrstva.

Přímá bruska AHSI 636 C + nástroj se stopkou

.N

ar

Přímé brusky v malých provedeních jsou zvláště vhodné pro těžko přístupná místa.

w

w

ROHY A HRANY

w

Použití: Odstranění náběhové
barvy za pomoci nástroje s
rounem.
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Satinovací broušení.

w

1

Bruska na koutové svary KS 10-38 E startovací sada

2

Pásový pilník BF 10-280 E startovací sada

Použití: Hrubým nebo středně hrubým rounovým kotoučem se svar lehce snese a satinuje (otáčky 3 300 ot./min, zde stupeň 5).

Výsledek: Lehký satinovaný výbrus na
povrchu.

Použití: Rounovým pásem zpracujete povrch
ve směru brusu. Podle výbrusu používejte
hrubé nebo jemné rounové pásy (otáčky 13
000 ot./min, zde stupeň 2).

Výsledek: Homogenní satinovací výbrus.

Pásový pilník BF 10-280 E

Výchozí situace: Lehké škrábance na povrchu.
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Velmi vhodné:

.N

w

Výchozí situace: Ohraněné nebo svařované
plechy z ušlechtilé oceli.

2

Řešení

Bruska na koutové svary KS 10-38 E

w
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ar

Jsou-li svařovány popř. montovány předběžně vyrobené, již satinované obrobky, např. povrch musí být přizpůsoben povrch celkového obrazu broušení. Tak lze
odstranit i lehké škrábance, které vznikly při montáži
nebo přepravě.
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Leštění do zrcadlového
lesku.

	
1 Bruska na koutové svary KS 10-38 E startovací
sada + příslušenství k leštění
	
2 Pásový pilník BF 10-280 E sada
+ příslušenství k leštění

w

w

Výchozí situace: Svar na vysoce
lesklých profilech.

2

Pracovní krok 1: Snesení
svaru hrubým nebo středním
rounovým kotoučem, poté velmi
jemný kotouč. (Otáčky 3 300 ot./
min, zde stupeň 5).

Pracovní krok 2: Leštění plstěVýsledek: Perfektně naleštěné
ným kotoučem a předběžným leš- koutové svary.
ticím krémem, červeným. Leštění s
bílým lešticím krémem. Otáčky lze
postupně zvyšovat na maximum.

Pásový pilník BF 10-280 E + příslušenství k leštění

Výchozí situace: Doplňková práce na
leštěném povrchu.

Použití: Leštit lešticím pásem a červeným
krémem k předběžnému leštění. Poté bílým
lešticím krémem vyleštěte na vysoký lesk.

Výsledek: Výsledek: Homogenní
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ROHY A HRANY

Bruska na koutové svary KS 10-38 E + příslušenství leštění

w

1

Velmi vhodné:
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Při leštění povrchu z nerezové oceli, trubek nebo profilů často najdete hrany a rohy, které na základě montážních prací v místě, své konstrukce nebo doplňkové práci
nemohou být leštěny úhlovou leštičkou. Tyto oblasti
nebo přechody mohou být dodatečně naleštěny.

Řešení

Odborníci od FEIN na ušlechtilou ocel –
nezničitelné nářadí a sady.
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Odstranění znečištění, náběhových barev, škrábanců
nebo svarů? Příprava na leštění nebo leštění do zrcadlového lesku? Pro každý druh povrchu z ušlechtilé oceli
a pro každé použití má FEIN pro Vás to správné řešení.
Trvanlivé, nezničitelné nářadí a příslušenství, s nímž
budete pracovat rychleji, pohodlněji a účinněji než kdy
předtím.

w

w

w
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Plochy, trubky a profily nebo rohy a hrany: FEIN
nabízí kompletní program na ušlechtilou ocel – široké
spektrum a zároveň specializovaný! Počínaje jednotlivým nářadím jako jsou úhlové brusky, brusná a lešticí
zařízení, brusky na trubky a stacionární pásové brusky
od GRIT by FEIN, které můžete pro použití podle své
potřeby doplnit příslušenstvím na míru, až po sady
vytvořené speciálně pro nejčastější použití na ušlechtilou ocel.

PŘEHLED VÝROBKŮ

Stroje a sady FEIN v přehledu.
Kompaktní úhlová bruska wsg 14-70 E

Strana 66

	Sada na ušlechtilou ocel pro
přípravu leštění ploch/trubek/
profilů

Strana 69
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Kompaktní úhlová bruska wsg 14-125 S

z

	Sada na ušlechtilou ocel – broušení trubek/profilů

Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E

Strana 71

 Sada na ušlechtilou ocel pro satinování profilů  Sada na ušlechtilou ocel – standardní trubky
 Sada na ušlechtilou ocel – standardní plochy  Sada na ušlechtilou ocel – broušení ploch
 Sada na ušlechtilou ocel – satinování ploch
	Sada na ušlechtilou ocel pro leštění ploch/
trubek/profilů
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Rovinná bruska MShy 648-1 Z

Strana 79

Bruska na koutové svary KS 10-38 E

Strana 80
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Rovinná bruska AHSI 636 C

Bruska na trubky RS 10-70 E

Strana 82

Bruska na trubky RS 12-70 E

Strana 84

Pásový pilník BF 10-280 E

Strana 87

w

w

w
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Strana 78

Pásová bruska grit gx 75 2H
 Válcový brusný modul GXR
 Kruhový brusný modul GXC

Pásová bruska grit gi 150 2H
 Válcový brusný modul GIR
 Kruhový brusný modul GIC

Strana 92
 Chladicí a mazací modul GXW
 Odjehlovačka GXE

Strana 97
 Plošný brusný modul GIL
 Odjehlovačka GIE
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WSG 14-70 E

z

Kompaktní úhlová bruska wSg 14-70 E.
Příprava finišování ploch/trubek/profilů.

Variabilní nastavení otáček
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Ergonomický tvar
Mimořádně ergonomický tvar
zajišťuje pohodlnou práci bez
únavy.

Otáčky lze plynule regulovat.
Nastavené otáčky zůstávají konstantní při jakémkoli zatížení.

.N

ar

Vynikající životnost a dlouhá
výdrž díky speciální, samonosné konstrukci motoru, kovové
převodové hlavě a kuličkovým
ložiskům chráněným před
prachem.
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Dlouhá životnost

w

w

w

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Volnoběžné otáčky
Kabel se zástrčkou
Hmotnost dle EPTA
Upnutí nástroje
Příruba
Brusný kotouč Ø
Elast. brusný talíř Ø
Objednací číslo

W
W
1 / min
m
kg

mm
mm

V ceně zahrnuto
1 ochranný kryt, 1 pár přírub,
1 protivibrační rukojeť, 1 klíč
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ELEKTROMOTOR HIGH-POWER
Vysoký úběrový výkon v celém
pracovním rozsahu a zatížitelnost na 150 %.
Minimální vibrace
Nejlepší hodnoty vibrací pro
dobu použití až 8 hodin.

Výhody pro Vás:
WSG 14-70 E
1 200
750
2 500–7 000
4
2,4
M14
125
125
7 221 43

 Variabilní otáčky umožňují použití různých nástrojů
a šetří povrchy.
 Protivibrační rukojeť pro práci bez únavy.
 H 07 Průmyslový kabel.
 Regulace tachometru chráněná před prachem.
 Zalité elektronické součásti.
 Pozvolný rozběh.

WSG 14-70 E – STARTOVACÍ SADA

ad
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Úhlová bruska FEIN wSg 14-70 E, startovací sada.

Objednací číslo











ar

Ideální k přípravě finišování ploch, trubek
a profilů. Příslušenství obsažené ve startovací
sadě garantuje rychlé zpracování s vysokým
úběrovým výkonem u svarů, odstraňování
škrábanců a systematické provedení výbrusu.

7 221 43 61

Kompaktní úhlová bruska WSG 14-70 E v plastovém kufříku
1 vějířovitý brusný kotouč medium Ø 125 mm
1 finišovací kotouč Ø 125 mm
5 brusných listů Pyramix perforovaných, zrno 280, Ø 115 mm
5 brusných listů Pyramix perforovaných, zrno 400, Ø 115 mm
5 brusných listů Pyramix perforovaných, zrno 800, Ø 115 mm
25 brusných listů zrno 80, Ø 115 mm
1 talíř na studené broušení Ø 75 mm, M14
1 podložný talíř Ø 115 mm, M14

.N

Sady na ušlechtilou ocel

Sada na ušlechtilou ocel pro přípravu leštění
ploch/trubek/profilů

Obrušování jemných svarů, bez rizika poškození sousedních ploch.
S následným povrchovým finišováním.

Rychle a účinně odstraní škrábance; optimální příprava na leštění
díky optimálnímu výbrusu; příprava na leštění se vyznačuje: vysokým
úběrovým výkonem a malou časovou náročností.

Součástí dodávky:
vždy 10 ks vějířovitých brusných kotoučů medium (6 37 30 018 01 0)
1 lamelový brusný kotouč zrno 120
(6 37 21 052 01 0)
1 finišovací kotouč (6 37 32 005 01 0)

Součástí dodávky:
Brusný list Pyramix, zrno 280 perforovaný, Ø 115 mm, balení 5
(6 37 17 239 01 0)
Brusný list Pyramix, zrno 400 perforovaný, Ø 115 mm, balení 5
(6 37 17 240 01 0)
Brusný list Pyramix, zrno 800 perforovaný, Ø 115 mm, balení 5
(6 37 17 241 01 0)
Brusný list Pyramix, zrno 1400 perforovaný, Ø 115 mm, balení 5
(6 37 17 242 01 0)
Talíře na studené broušení Ø 75 mm, M14, balení 1 (6 38 06 196 01 0)
Brusný list Ø 115 mm, zrno 80, balení 25 (6 37 28 135 01 0)
Talíře na studené broušení Ø 115 mm, M14, balení 1 (6 38 06 193 01 0)

w

w

w

Sada na ušlechtilou ocel – broušení trubek/
profilů

Určeno k použití s:
Úhlová bruska FEIN WSG 14-70 E

Objednací číslo

6 37 21 052 02 0

Předpoklady používání sady:
Úhlová bruska FEIN WSG 14-70 E
Objednací číslo

6 38 06 193 04 0
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Další příslušenství
Vnitřní příruba

Pásový kartáč
Pro univerzální odsávací zařízení.

Plastový box
Vložka kufru se zamykacím
víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí
3 39 01 118 01 0,
max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo 3 32 18 101 01 4
Závitová příruba M14
pro hrubovací a dělicí kotouče
a pro vějířovité brusné kotouče
a okružní copánkové kartáče.

Objednací číslo 6 38 02 052 00 0
Závitová příruba M14
pro elastický brusný talíř a kuželový copánkový kartáč.

Brusné kotouče s rounem
Ø 115 mm, stabilní, s upevněním
na suchý zip, pro použití s podložným talířem, 6 38 06 172 01 0.

Provedení Balení Objednací číslo

hrubý
střední
jemný

10 6 37 32 001 01 8
10 6 37 32 002 01 1
10 6 37 32 003 01 5

ad
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Objednací číslo3 39 01 119 00 0
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Objednací číslo 6 38 01 120 00 6
Objednací číslo 3 39 01 118 01 0

Talíř na studené broušení
Ø 115 mm, brusný talíř se zadní
ventilací, ideální na brusné
kotouče Pyramix M14.

Protivibrační rukojeť
M8, tlumící vibrace, ke snížení
vibrací při delším používání.

Brusný list Pyramix
Ø 115 mm
Praktické řešení: Okraj je díky
novému perforování oddělitelný,
načež lze brusný kotouč použít
na menší brusný talíř o průměru
75 mm. Průměry o velikosti
115 mm v rozdílné zrnitosti.
Velikosti balení: 5 nebo 25 ks.

z

Kufřík
Plast, 450 × 310 × 135 mm.

Balení
5
25
5
25
5
25
5
25

Zrno
280
280
400
400
800
800
1400
1400

Objednací číslo
6 37 17 239 01 0
6 37 17 239 02 0
6 37 17 240 01 0
6 37 17 240 02 0
6 37 17 241 01 0
6 37 17 241 02 0
6 37 17 242 01 0
6 37 17 242 02 0

Lamelový brusný kotouč K120
Pro homogenní zpracování
radiálního výbrusu u trubek,
zrno 120. Balení 1 ks.

ar

Objednací číslo 6 38 01 154 00 7
Objednací číslo 3 21 19 124 01 0

Podložný talíř
Ø 115 mm, s adaptérem na suchý
zip, pro práci s brusným rounem,
brusnými listy nebo Pyramix
M14.

w
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Elastický brusný talíř
Ø 125 mm, s přírubou M14,
pro fíbrové brusné listy.

Objednací číslo 6 38 06 087 01 3

w

w

Podložný talíř
Ø 125 mm, s adaptérem na suchý
zip, pro práci s brusným rounem,
brusnými listy nebo Pyramix s
upevněním na suchý zip, M14.

Objednací číslo 6 38 06 193 01 0

Talíř na studené broušení
Ø 75 mm M14, vhodný brusný talíř
pro brusný kotouč Pyramix po
oddělení vnějšího okraje.

Objednací číslo 6 37 21 052 01 0
Finišovací kotouč
Ø 125 mm, pro finišování.
Balení 1 ks.

Objednací číslo 6 38 06 172 01 0
Univerzální odsávací zařízení
Ø 125 mm, pro vějířovité brusné
kotouče, elastické brusné talíře,
podložné talíře a copánkové
kuželové kartáče.

Objednací číslo 6 38 06 168 01 2
Nerezový okružní kartáč
copánkový Ø 115 mm, M14.

Objednací číslo 6 37 32 005 01 0
Objednací číslo 6 38 06 196 01 0
Brusný list K80
Ø 115 mm, vysoký úběrový
výkon a životnost. Ideální pro
zpracování ušlechtilé oceli k
odstraňování velmi hlubokých
škrábanců a jemných svarů.
Balení 25 ks.

Vějířovitý brusný kotouč
medium
Ø 125 mm, na odstraňování jemných svarů bez rizika poškození
sousedních ploch. Balení 10 ks.

Objednací číslo 9 26 02 067 01 6

Objednací číslo 6 37 30 018 01 0
Objednací číslo 6 37 22 049 01 8

Objednací číslo 6 37 28 135 01 0

WSG 14-125 S

z

Kompaktní úhlová bruska FEIN wSg 14-125 S –
maximální výkon díky mechanicky redukovaným
otáčkám.
Ergonomický tvar

ELEKTROMOTOR HIGH-POWER

Vysoký úběrový výkon v celém
pracovním rozsahu a zatížitelnost na 150 %.
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Mimořádně ergonomický tvar
zajišťuje pohodlnou práci bez
únavy.

.N
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Vynikající životnost a dlouhá
výdrž díky speciální, samonosné konstrukci motoru, kovové
převodové hlavě a kuličkovým
ložiskům chráněným před prachem.
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Dlouhá životnost

w

w

w

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Volnoběžné otáčky
Kabel se zástrčkou
Hmotnost dle EPTA
Upnutí nástroje
Příruba
Brusný kotouč Ø
Elast. brusný talíř Ø
Objednací číslo

W
W
1 / min
m
kg

mm
mm

Minimální vibrace
Nejlepší hodnoty vibrací pro
dobu použití až 8 hodin.

Výhody pro Vás:
WSG 14-125 S
1 200
750
7 000
4
2,4

 Jedinečný ergonomický tvar pro práci bez únavy.
Vhodné pro praváky i leváky.
 H 07 Průmyslový kabel.
 Nezkroutitelný, neztratitelný ochranný kryt.
 Pozvolný rozběh.
 Blokovací systém opětovného rozběhu.

M14
125
125
7 221 44

V ceně zahrnuto
1 ochranný kryt, 1 pár přírub,
1 protivibrační rukojeť, 1 klíč
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Příslušenství
Protivibrační rukojeť
M8, tlumící vibrace, ke snížení
vibrací při delším používání.

Vnitřní příruba

Objednací číslo 6 38 01 120 00 6

Elastický brusný talíř
s přírubou M14, pro fíbrové
brusné listy Ø 125 mm.

Objednací číslo6 38 06 087 01 3

Objednací číslo 6 38 02 052 00 0

Nerezový okružní kartáč
copánkový
Ø 115 mm, M14.

Závitová příruba M14
pro elastický brusný talíř a kuželový copánkový kartáč.

w

w
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Objednací číslo 6 37 22 049 01 8

w

Objednací číslo9 26 02 067 01 6

Pásový kartáč
pro univerzální odsávací zařízení.

Objednací číslo3 39 01 119 00 0
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Závitová příruba M14
pro hrubovací a dělicí kotouče a
pro vějířovité brusné kotouče a
okružní copánkové kartáče.
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Plastový box
Vložka kufru se zamykacím
víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí
3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo3 21 19 124 01 0

ad
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Objednací číslo3 39 01 118 01 0

Univerzální odsávací
zařízení
Ø 125 mm, pro vějířovité brusné
kotouče, elastické brusné talíře,
podložné talíře a copánkové
kuželové kartáče.

z

Kufřík
Plast, 450 × 310 × 135 mm.

Objednací číslo 6 38 01 154 00 7

Objednací číslo 3 32 18 101 01 4

WPO 14-25 E

Brusné a lešticí zařízení FEIN wPO 14-25 E –
síla a flexibilita.
Variabilní nastavení otáček

z

Ergonomický tvar

Otáčky lze plynule regulovat.
Nastavené otáčky zůstávají konstantní při jakémkoli zatížení.
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Mimořádně ergonomický tvar
zajišťuje pohodlnou práci bez
únavy.

Dlouhá životnost

.N

ar

Vynikající životnost a dlouhá
výdrž díky speciální, samonosné konstrukci motoru, kovové
převodové hlavě a kuličkovým
ložiskům chráněným před prachem.
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ELEKTROMOTOR HIGH-POWER

w

w

w

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Volnoběžné otáčky
Kabel se zástrčkou
Hmotnost dle EPTA
Upnutí nástroje
Příruba
Lešticí nástroj Ø
Objednací číslo

W
W
1 / min
m
kg

mm

Vysoký úběrový výkon v celém
pracovním rozsahu a zatížitelnost na 150 %.

Dvojitá redukce
převodovky
Zajišťuje konstantní otáčky i při
maximálním zatížení.

Výhody pro Vás:
WPO 14-25 E
1 200
750
900–2 500
4
2,5
M14
230
7 221 49

 Mimořádně výkonné i při nízkých otáčkách.
 Univerzálně použitelné jako bruska, lešticí zařízení
a k satinování.
 Vysoký točivý moment díky mechanické redukci
převodovky.
 Plynule nastavitelné otáčky.
 Vynikající ergonomie pro praváky a leváky.
 Pozvolný rozběh.
 H 07 Průmyslový kabel.

V ceně zahrnuto
1 protivibrační rukojeť
1 klíč s vnitřním šestihranem
71
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WPO 14-25 E – STARTOVNÍ SADA NA UŠLECHTILOU OCEL

ar
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z

Brusné a lešticí zařízení FEIN WPO 14-25 E,
startovací sada.

.N

Startovací sada na ušlechtilou ocel pro všechna standardní použití
při zpracování ploch: odstranění náběhových barev, znečištění,
lehkých škrábanců a dobré satinovací finišování.

w

w

w

ɱɱ Stroj v kufříku
ɱɱ 1 lamelový rounový válec, zrno 180
ɱɱ 1 elastický brusný válec, zrno 60
ɱɱ 10 jemných brusných roun se suchým zipem a podložným talířem
ɱɱ 1 držák
ɱɱ 2 klíče
ɱɱ 2 upínací trny
ɱɱ 1 brusné rouno poskládané do vln
Objednací číslo 
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7 221 49 50

WPO 14-25 E – SADY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sady na ušlechtilou ocel
Sada na ušlechtilou ocel – standardní trubky

Sada na standardní zpracování ploch: Odstranění nečistot vlněným
rounem, odstranění náběhových barev, až po dobré satinovací broušení.

Sada na standardní zpracování rovných trubek. Odstranění nečistot,
odstranění náběhových barev, až po dobré satinovací broušení.

Součástí dodávky:
1 elastický brusný válec, zrno 60 (6 37 21 006 01 2)
1 lamelový rounový válec (6 37 21 009 01 8)
1 brusné rouno poskládané do vln (6 37 23 021 01 3)
1 brusný kotouč s rounem jemný, balení 10 (6 37 32 003 01 5)
1 podložný talíř (6 38 06 172 01 0)
1 upínací trn (6 38 03 066 02 4)
1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2)
1 otevřený klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Součástí dodávky:
1 role brusného pásu (6 38 06 181 01 6)
1 brusný pás, zrno 60, balení 10 (6 37 14 044 01 0)
1 brusný pás, zrno 120, balení 10 (6 37 14 045 01 4)
1 rounový pás střední (6 37 14 048 01 9)
1 rounový pás jemný (6 37 14 049 01 3)
1 lepicí pás (6 38 09 004 01 9)
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Určeno k použití s:
Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
Držák (6 37 33 006 01 0)
Upínací trn (6 38 03 067 02 8)
Ochranný třmen (3 02 29 216 00 5)

Určeno k použití s:
Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
Držák (6 37 33 006 01 0)
Ochranný třmen (3 02 29 216 00 5)
Upínací trn (6 38 03 067 02 8)

Objednací číslo
6 37 21 006 04 0

Sada na ušlechtilou ocel – broušení ploch
Vysoký úběrový výkon v ploše.

ar

Součástí dodávky:
1 expanzní válec (6 38 06 192 01 0)
5 brusných pouzder, zrno 60 (6 37 14 132 01 0)
5 brusných pouzder, zrno 80 (6 37 14 133 01 0)
5 brusných pouzder, zrno 120 (6 37 14 134 01 0)

.N

Určeno k použití s:
Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
Držák (6 37 33 006 01 0)
Ochranný třmen (3 02 29 216 00 5)
Upínací trn (6 38 03 067 02 8)

6 38 06 192 02 0

w

Objednací číslo

Sada na ušlechtilou ocel – satinování ploch

w

Perfektní homogenní satinovací výbrus. Mimořádně nízká tvorba tepla
při zpracování.

w

Součástí dodávky:
1 elastický brusný válec, zrno 60 střední (6 37 21 006 01 2)
1 elastický brusný válec, zrno 180 jemný (6 37 21 007 01 6)
1 válec s brusným rounem Sinus, zrno 180 jemný (6 37 21 051 01 0)
Určeno k použití s:
Brusné a lešticí zařízení
WPO 14-25 E
Držák (6 37 33 006 01 0)
Ochranný třmen (3 02 29 216 00 5)
Upínací trn (6 38 03 067 02 8)
Objednací číslo

6 38 06 181 03 0
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Objednací číslo

z

Sada na ušlechtilou ocel – standardní plochy

6 37 21 050 02 0

Sada na ušlechtilou ocel pro satinování profilů
S příslušenstvím pro homogenní satinovací výbrus profilů a úzkých
povrchů je zárukou perfektního výbrusu při nepatrném vzniku tepla.
Práce je díky válcům o šířce 50 mm velmi efektivní.
Součástí dodávky:
Elastický válec, zrno 60 střední, 100 x 50 (6 37 21 054 01 0)
Elastický válec, zrno 180 jemný, 100 x 50 (6 37 21 055 01 0)
Brusný válec s rounem Sinus, zrno 180 jemný, 100 x 50 (6 37 21 056 01 0)
Upínací trn 50 mm, M14 (6 38 03 071 02 0)
Určeno k použití s:
Brusné a lešticí zařízení
WPO 14-25 E
Držák (6 37 33 006 01 0)
Ochranný třmen (3 02 29 216 00 5)
Objednací číslo

6 37 21 054 02 0

Sada na ušlechtilou ocel pro leštění ploch/trubek/
profilů
Povrchy až po zrcadlový lesk. Žádné chlupacení lešticích kotoučů.
Součástí dodávky:
1 lešticí kotouč – sisal (6 37 23 011 01 4)
2 lešticí kotouče – sukno pevné (6 37 23 013 01 1)
2 lešticí kotouče – sukno měkké (6 37 23 014 01 9)
1 kartáčovací pasta (6 37 26 027 01 0)
1 pasta na předběžné leštění (6 37 26 028 01 0)
1 stahovací pasta (6 37 26 029 01 0)
1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2)
1 upínací trn (6 38 03 027 03 8)
1 otevřený klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)
Určeno k použití s:
Brusné a lešticí zařízení WPO 14-25 E
Držák (6 37 33 006 01 0)
Ochranný třmen (3 02 29 216 00 5)
Objednací číslo

6 37 23 011 04 00
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Další příslušenství
Elastický brusný válec
Ø 100 × 100 mm.

Objednací číslo
6 37 21 006 01 2
6 37 21 007 01 6

Brusný válec s rounem Sinus
Ø 100 × 100 mm, se sinusovou vlnou, pro
homogenní satinovací finišování.

z

Provedení
střední (zelený)
jemný (modrý)
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Zrno
60
180

Nerezový okružní kartáč copánkový
Ø 115 mm, M14.

Lamelový rounový válec
Ø 100 × 100 mm.

na střední satinovací finišování
Zrno
Provedení
Objednací číslo
100
střední
6 37 21 008 01 4

na jemné satinovací finišování
Zrno
Provedení
Objednací číslo
180
jemný
6 37 21 009 01 8
na velice jemné satinovací finišování
Zrno
Provedení
Objednací číslo
280
velmi jemný
6 37 21 010 01 0

Provedení
jemný (hnědý)

Objednací číslo
6 37 21 051 01 0

Lamelový brusný kotouč
Ø 150 mm

Ø mm
150
200

Objednací číslo
6 37 23 021 01 3
6 37 23 022 01 6

.N

ar

na odstraňování malých kazů a lehkých škrábanců, zrno 40
Objednací číslo
6 37 21 003 01 7
Střední kartáčování, zrno 60
Objednací číslo
6 37 21 004 01 5
Jemné kartáčování, satinovací finišování, zrno 80
Objednací číslo
6 37 21 005 01 9

Brusné rouno poskládané do vln
šířka asi 30 mm, vrtání 14 mm, pro snadné
odstraňování otřepů, dezoxidaci, lehké
brusné práce, dekorativní práce.
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Zrno
180

Brusné kotouče s rounem
Ø 115 mm, stabilní, s upevněním na suchý
zip, pro použití s podložným talířem,
6 38 06 172 01 0.

w

w

w

Provedení
střední(zelený)
jemný (modrý)

Provedení
hrubý
střední
jemný

Objednací číslo
6 37 21 054 01 0
6 37 21 055 01 0

Brusný válec s rounem Sinus, jemný
Zrno
Provedení
Objednací číslo
180
jemný (hnědý)
6 37 21 056 01 0
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6 37 22 049 01 8

Role brusného pásu
100 × 70 mm

Objednací číslo

6 38 06 181 01 6

Brusné pásy
600 × 30 mm

Zrno
60
120
240

Balení
10
10
10

Objednací číslo
6 37 14 044 01 0
6 37 14 045 01 4
6 37 14 046 01 7

Lepicí páska
k opětovnému uzavření brusných pásů u
uzavřených potrubních systémů, 50 m
Objednací číslo

6 38 09 004 01 9

Rounové pásy
s možností opětovného uzavření na knoflík,
ideální pro uzavřené trubkové systémy, 600
x 30 mm.

Elastický brusný válec
Ø 100 × 50 mm, studené perfektní homogenní broušení tenkostěnných profilů a úzkých
povrchů.

Zrno
60
180

Objednací číslo

Balení
10
10
10

Objednací číslo
6 37 32 001 01 8
6 37 32 002 01 1
6 37 32 003 01 5

Podložný talíř
Ø 115 mm, s adaptérem na suchý zip,
pro práci s brusným rounem, M14.

Objednací číslo

6 38 06 172 01 0

Provedení
hrubý
střední
jemný

Objednací číslo
6 37 14 047 01 1
6 37 14 048 01 9
6 37 14 049 01 3

WPO 14-25 E – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Další příslušenství

Objednací číslo
Ø mm
150
200

Objednací číslo
6 37 23 011 01 4
6 37 23 012 01 7

6 37 13 013 01 8

Pro jemné povrchy, zrno 24 (střední),
měkký, „modrý“.
Objednací číslo

6 37 13 015 01 0

K jemnému leštění, zrno 46 (jemné), měkký,
„hnědý“.
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Lešticí kotouče, sukno pevné
 Šířka asi 15 mm, vrtání 14 mm.
 k předběžnému leštění a leštění ušlechtilé
oceli pastou na předběžné leštění „oranžová“.

Lešticí pasty
Pro obrábění neželezných kovů, železa/oceli
a ušlechtilé oceli.

z

Lešticí kotouč
 Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický.
 k obtahování pilníkem, zrno 16 (hrubý),
měkký, „zelený“.
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Lešticí kotouče, Sisal
 K jemnému broušení/kartáčování a srovnání ušlechtilé oceli po předběžném výbrusu
se zrnem 280 – 400 se „žlutou“ kartáčovací
pastou.
 K leštění ušlechtilé oceli na matný lesk
„žlutou“ kartáčovací pastou.
 Šířka asi 30 mm, vrtání 14 mm.

Objednací číslo

Kartáčovací pasta žlutá

Objednací číslo
6 37 26 027 01 0

Pasta na předběžné leštění

oranžová 6 37 26 028 01 0

Stahovací pasta

bílá

6 37 26 029 01 0

Utěrka z mikrovlákna
Jemná kvalita k čištění zbytků po leštění.
Bezlemové provedení pro práci bez škrábanců a chlupacení.

6 37 13 016 01 3

K tomu je potřeba: upínací trn.
Objednací číslo

Objednací číslo
6 37 23 013 01 1
6 37 23 015 01 3

w

.N

Lešticí kotouče, sukno měkké
 Šířka asi 15 mm, vrtání 14 mm
 k leštění ušlechtilé oceli a chromu do
vysoké lesku s „bílou“ stahovací pastou.
Ø mm
150
200

Lamelový brusný kotouč
Šířka 50 mm, k leštění nerezavějící oceli.

Objednací číslo

6 37 33 003 01 0

Držák
Pro boční rukojeť, otočný o 360°.

ar

Ø mm
150
200

6 38 03 066 02 4

Objednací číslo
6 37 23 014 01 9
6 37 23 016 01 6

Ø mm
200

Objednací číslo
6 37 21 001 00 1

Vídeňské vápno
Čisticí prášek na ušlechtilou ocel k odstranění lešticí pasty a otisků prstů, 1 kg.

Objednací číslo

6 37 33 006 01 0

Upínací trn
Pro satinovací nářadí (válec a kladku), délka
100 mm, upnutí nástroje Ø 19 mm, M14.

w

w

Lešticí kotouče, rouno, extra měkké
 Šířka asi 15 mm, vrtání 14 mm.
 k finišovacímu leštění ušlechtilé oceli
stahovací pastou.
Ø mm
150
200

Objednací číslo
Objednací číslo
6 37 23 019 01 2
6 37 23 020 01 4

Objednací číslo

6 37 26 007 01 4

6 38 03 067 02 8

Upínací trn
Pro válce, délka 50 mm, upnutí nástroje Ø
19 mm, M14.

Objednací číslo

6 38 03 071 02 0
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PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 14-25 E

Další příslušenství
Brusný pás, zrno 60
K odstraňování hlubokých škrábanců,
balení 10.

Objednací číslo

Objednací číslo

6 38 03 027 03 8

S upínací přírubou M14, pro lamelové brusné kotouče, soukenné a lešticí kotouče,
rozsah upnutí 15 – 50 mm.

Expanzní válec
Ø 100 x 100 mm, pro bezpečné unášení
brusných pouzder bez vibrací.

6 38 03 066 02 4

Ochranný třmen
jako ochrana rukou.

6 37 14 044 01 0

Objednací číslo

6 38 06 192 01 0
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Objednací číslo
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Upínací trn
S upínací přírubou M14, pro lešticí kotouče,
rozsah upnutí 15 – 35 mm.

Brusná objímka

Objednací číslo

3 02 29 216 00 5

K odstraňování lehkých svarů, i hodně hlubokých škrábanců a okují.
Zrno
Balení
Objednací číslo
60
5
6 37 14 132 01 0

.N

ar

Protivibrační rukojeť
M8, tlumící vibrace, ke snížení vibrací při
delším používání.

Objednací číslo

3 21 19 124 01 0

w

w

w

Brusný pás, zrno 120
K odstraňování lehkých škrábanců,
mezibrus, balení 10.

Objednací číslo

76

6 37 14 045 01 4

K odstraňování hlubokých škrábanců.
Zrno
Balení
Objednací číslo
80
5
6 37 14 133 01 0
K odstraňování škrábanců, příprava na satinovací finišování.
Zrno
Balení
Objednací číslo
120
5
6 37 14 134 01 0
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w

w
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MSHY 648-1 Z

Rovinná bruska FEIN MShy 648-1 Z –
nezničitelná, se stabilními otáčkami.
Dlouhá životnost

z

Vysoká přesnost

Kovová skříň převodovky.
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Několikrát podepřené vřeteno
pro klidný chod a díky tomu
přesnou práci.

Ergonomický tvar

Stabilní otáčky

Výhody pro Vás:

MShy 648-1 Z
650
420
6 000
4
3,3

ar

W
W
1 / min
m
kg
mm
mm

w
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Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Volnoběžné otáčky
Kabel se zástrčkou
Hmotnost dle EPTA
Upnutí nástroje
Upínací čelist Ø
Brusné těleso max. Ø
Objednací číslo

Štíhlý, drsný krk a rukojeť pro
bezpečné držení.

ad
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Otáčky jsou optimalizované
pro zpracování ušlechtilé oceli.
K satinování a leštění rohů a
hran.

8
50
7 223 13

 Ideální otáčky pro zpracování ušlechtilé oceli
k satinování a leštění rohů a hran.
 Upínací čelist pro stopku do Ø 8 mm.
 Malé rohové rozměry díky lomenému tvaru.
 Ergonomický tvar díky štíhlému krku a rukojeti.

V ceně zahrnuto
1 sada klíčů

Příslušenství

Brusný kotouč
50 × 10 × 13 mm

Upínací čelist
Hloubka zastrčení 30 mm.

w

w

Kufřík na nářadí
Kov, 700 × 180 × 100 mm.

Objednací číslo

3 39 01 021 01 1

Provedení
NK 24 (A)
SC 24 (C)

Objednací číslo
6 37 07 008 00 2
6 37 07 009 00 6

Ø mm
3
6
8
¼

Objednací číslo
6 32 07 087 00 1
6 32 07 059 00 6
6 32 07 069 00 5
6 32 07 088 00 9

Upínací trn
Pro brusné kotouče

78

Objednací číslo

6 38 03 058 01 1

AHSI 636 C

Rovinná bruska FEIN AHSI 636 C – malá, ale FEIN.
Dlouhá životnost

Stabilní otáčky

Kovová skříň převodovky.
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Speciálně zkonstruovaná pro
kartáčové alešticí nástroje:
nekompromisně stabilní otáčky.

Ergonomický tvar

Malé, kompaktní provedení pro
práci bez únavy.

Upnutí nástroje pomocí sklíčidla s ozubeným věncem do
Ø 10 mm pro použití nejrůznějších nástrojů se stopkou.

Výhody pro Vás:

AHSI 636 C
280
150
5 500
3
1,7

ar

W
W
1 / min
m
kg

.N

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Volnoběžné otáčky
Kabel se zástrčkou
Hmotnost dle EPTA
Upnutí nástroje
Brusné těleso max. Ø
Objednací číslo

ad
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Flexibilita díky sklíčidlu

mm

 Sklíčidlo s ochranným pouzdrem.
 Vrtání oceli do Ø 4 mm.
 Malé rohové rozměry díky lomenému tvaru.
 Stabilní otáčky při kartáčování a leštění.
 Upnutí nástroje se sklíčidlem s ozubeným věncem do
Ø 10 mm.

50
7 223 02

w

V ceně zahrnuto

w

1 sada klíčů

w

Příslušenství

Kufřík
Plast, 450 × 310 × 135 mm.

Objednací číslo

3 39 01 118 01 0

Plastový box
Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly
a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí
3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr

Upínací trn
Pro brusné kotouče.

Objednací číslo

Objednací číslo

3 39 01 119 00 0

6 38 03 058 01 1
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KS 10-38 E

I na úzkých místech můžete pracovat velmi přesně:
s bruskou na koutové svary FEIN KS 10-38 E.

z

Bez údržby
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Robustní, bezúdržbový řemenový upínací systém.

Komfort
Patentované zajištění vřetena
pro rychlou výměnu nástroje.

Praktické řešení

Kompaktnost

4-metrový kabel pro velký
dosah v kvalitě H07.

ar
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Plochá hlava s konstrukční
výškou jen 33 mm.

.N

Flexibilita

Vytrvalost
Výkonná strojní jednotka
800 W pro nepatrné zahřívání
i při trvalém nasazení.

Bez vibrací
Sériově s protivibrační rukojetí.

Nástavec otočný bez nářadí.

Bezpečnost

w

w

Nastavitelný a odnímatelný kryt
proti jiskrám bez použití nářadí.

Výhody pro Vás:

Technické údaje
Provedení

KS 10-38 E
W

Otáčky

1 / min

w

Nominální příkon

Obvodová rychlost max. m / sec

Hmotnost dle EPTA

kg

Průměr nástroje

mm

Objednací číslo

80

800
1 350–3 750
29,5
(při 3 750 1 / min)
3,2
150
7 221 67 60

 Flexibilní použití díky nástavci otočnému bez
použití nářadí.
 Plochá konstrukce pro rohy, úhly a těžko
dostupná místa.
 Elektronické nastavení otáček.
 Dlouhá životnost řemenového pohonu díky
bezúdržbovému systému upínání.
 Kvalita Made in Germany.

KS 10-38 E – STARTOVACÍ SADA

Základní vybavení pro práce na těžko dostupných
místech:
Odstraňování náběhových barev z koutových
svarů, broušení koutových svarů, vyrovnávání a
satinování kontur.
7 221 67 60

Příslušenství

3

1

6

1

Objednací číslo

.N

Tloušťka
mm
Ks

3

1

6 37 34 005 01 0

6

1

6 37 34 006 01 0

Rounový kotouč velmi jemný, Ø 150 mm
K předběžnému leštění povrchů koutových
svarů. Rychle odstraní náběhové barvy bez
úběru svaru.

w

Červený krém na předběžné leštění
Na předběžné leštění v kombinaci s plstěným
kotoučem.

Objednací číslo

6 37 26 008 01 2

Stahovací krém bílý
Ke stahování a leštění na vysoký lesk v kombinaci s plstěným kotoučem.

6 37 34 002 01 0

w

w

Objednací číslo

6 37 34 001 01 0

Rounový kotouč střední, Ø 150 mm
K broušení, vyrovnávání, odstraňování okují
a pro jemné satinační výbrusy koutových svarů. Odstraňuje lehké škrábance na profilech
a plochách.

Tloušťka
mm
Ks

Tloušťka
mm
Ks

ar

Rounový kotouč hrubý, Ø 150 mm
S vysokým úběrovým výkonem k broušení,
odstraňování okují a satinování koutových
svarů.

 Bruska na koutové svary KS 10-38 E v plastovém kufříku
 vždy jeden rounový kotouč, střední, Ø 150 mm
o tloušťce 3 a 6 mm
 vždy jeden rounový kotouč, jemný, Ø 150 mm o tloušťce
3 a 6 mm
 Tvarovací kámen k profilování rounových kotoučů

ad
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Objednací číslo
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Sada s bruskou na koutové svary FEIN KS 10-38 E.

Tloušťka
mm
Ks
6

1

Objednací číslo
6 37 34 007 01 0

Plstěný kotouč, Ø 150 mm
K leštění koutových svarů až na zrcadlový
lesk v kombinaci s lešticími pastami FEIN.

Objednací číslo

6 37 26 009 01 6

Vídeňské vápno
Čisticí prášek na ušlechtilou ocel k
odstranění lešticí pasty a otisků prstů, 1 kg.
Objednací číslo

3

1

6 37 34 003 01 0

6

1

6 37 34 004 01 0

Rounový kotouč jemný, Ø 150 mm
Odstraňuje náběhové barvy a lehké škrábance, ideální k přípravě leštění koutových svarů.

Tloušťka
mm
Ks
6

1

Objednací číslo
6 37 18 011 01 0

Tvarovací kámen
K nabroušení rounových kotoučů pro stejné
profily koutových svarů.

Utěrka z mikrovlákna
Kvalita a jemnost, na čištění zbytků po
leštění. Bezlemové provedení pro práci bez
škrábanců a chlupacení.
Objednací číslo

Objednací číslo

6 37 26 007 01 4

Objednací číslo

6 37 19 011 01 0

6 37 33 003 01 0
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RS 10-70 E

Kompaktní, lehká a ergonomická:
bruska na trubky FEIN RS 10-70 E.
Výkonnost

Zaměření na uživatele

Vysoce výkonný motor FEIN o
výkonu 800 W dimenzovaný do
nepřetržitého provozu.
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Nástavec s možností otočení o
téměř 360°.

Komfort
Výměna pásu bez nářadí a automatické seřízení pásu.

Individuálně nastavitelný rozsah
otáček brusných, rounových
a lešticích pásů.

Flexibilita
Možnost seřízení brusných pásů
podle trubky až do průměru
45 mm.

ar
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Variabilita

Úleva

w

.N

Ovinutí okolo kladky či válečku
pod úhlem až 180° umožňuje
ekonomické broušení.

Technické údaje

w

w

Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Délka pásu
Šířka pásu
Otáčky
Rychlost pásu
Odstup od stěny min.
Rozměry d x š x v
Průměr trubky
Délka kabelu
Hmotnost dle EPTA

Objednací číslo
82

Výhody pro Vás:
W
W
mm
mm
1 / min
m/s
mm
mm
mm
m
kg

RS 10-70 E
800
550
533
30
2 500–7 000
3,5–11
50
514 × 143 × 160
8–45
4
2,9
7 221 66 60







Jednoduchá manipulace.
Spolehlivé vedení pásu.
Nízká hmotnost.
Plynule nastavitelné otáčky.
Kuličková ložiska chráněná před prachem.

RS 10-70 E – STARTOVACÍ SADA
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Bruska na trubky FEIN 10-70 E, startovací sada.
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Startovací sada pokrývá všechna standardní uplatnění v souvislosti
s rovnými a obloukovými trubkami: čištění, odstraňování
náběhových barev a škrábanců, odstraňování svarů, broušení
a výborný satinovací výbrus.
Stroj v kufříku
10 keramických brusných pásů, zrno 120
10 keramických brusných pásů, zrno 180
5 jemných rounových pásů

ar

Příslušenství

Objednací číslo

Balení
10
10
10
10
10

Objednací číslo
6 37 14 136 01 0
6 37 14 137 01 0
6 37 14 138 01 0
6 37 14 139 01 0
6 37 14 140 01 0

w

w

w

30 × 533 mm
Zrno
80
120
180
320
400

.N

Brusné pásy
Velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků.

Rounové pásy
Velmi měkké provedení, na homogenní
ošetřování povrchů včetně úzkých trubkových oblouků.

Červený krém na předběžné leštění
Na předběžné leštění v kombinaci s lešticími
pásy.

Objednací číslo

6 37 26 009 01 6
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Balení
5
5
5

Objednací číslo
6 37 14 141 01 0
6 37 14 142 01 0
6 37 14 143 01 0

Objednací číslo

Objednací číslo

6 37 14 144 01 0

Utěrka z
mikrovlákna

Objednací číslo

6 37 33 003 01 0

Kufřík
Bez obsahu, pro RS 10-70 E a KS 10-38 E.

Vídeňské vápno

30 × 533 mm
Zrno
hrubý
střední
jemný

Lešticí pásy
30 × 533 mm. Velmi měkké provedení, na
homogenní zrcadlový lesk včetně úzkých
trubkových oblouků, balení 3.

6 37 26 008 01 2

Stahovací krém bílý
Ke stahování, leštění do vysokého lesku v
kombinaci s lešticími pásy.

Objednací číslo

7 221 66 60

6 37 26 007 01 4

Objednací číslo

6 37 26 009 01 6
83

RS 12-70 E

Bruska na trubky FEIN RS 12-70 E –
zvládnete i úzké oblouky.

z

Dlouhá životnost
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Kovová převodovka, kovová
brusná ramena a kuličková
ložiska chráněná před prachem.

ELEKTROMOTOR HIGH-POWER

Optimální řezná rychlost

 Efektivní úběr svarů optimálními řeznými rychlostmi.
 Plynule nastavitelné otáčky
k broušení, satinování a leštění do vysokého lesku u již
namontovaných madel.
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Vysoký úběrový výkon v celém
pracovním rozsahu a zatížitelnost na 150 %.

.N

Spolehlivé vedení pásu

Rychlý postup práce

Odstupňovanými válečky jsou
pásy spolehlivě vedeny.

w

w

Obvodové broušení 360° jen
ve 2 krocích.

w

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Výkon
Volnoběžné otáčky
Řezná rychlost
Minimální odstup od stěny
Hmotnost dle EPTA
Kabel se zástrčkou
Trubky do Ø
Objednací číslo

84

Výhody pro Vás:
W
W
1 / min
m / sek
mm
kg
m
mm

RS 12-70 E
1 200
750
2 700–7 000
22
50
3,8
4
8–80
7 221 13 50

 Flexibilní brusné pásy jsou optimálně přizpůsobené
pro úzké oblouky trubek a vznikají tak homogenní
povrchy.
 Obvodové broušení 360° jen ve 2 krocích.
 Volitelné vratné kladky pro menší vzdálenost od
stěny.
 Rozsáhlý program příslušenství.
 Kuličková ložiska chráněná před prachem.

RS 12-70 E – STARTOVNÍ SADA NA UŠLECHTILOU OCEL
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Startovací sada FEIN RS 12-70 E.

Startovací sada pokrývá všechna standardní uplatnění v souvislosti
s rovnými a obloukovými trubkami: čištění, odstraňování okují
a škrábanců, výbrus, nejlepší satinovací výbrus.

.N
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 Stroj v kufříku
 2 × 10 brusných pásů 20 × 815 mm P120/P180
 2 × 10 brusných pásů 40 × 815 mm P120/P180
 5 rounových pásů 20 × 820 mm, jemných

7 221 13 51

w

w

w

Objednací číslo
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RS 12-70 E – SADY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bruska na trubky – sady
Základní sada brusky na trubky

Lešticí sada brusky na trubky

Čištění nečistot, odstraňování škrábanců,
až po perfektní satinovací výbrus.

Od přípravy na leštění po dokonalý zrcadlový lesk.
Součástí dodávky:
2 × 10 brusných pásů, 20 × 815 mm, P320/P400
1 × 3 lešticí pásy, 20 × 815 mm
1 tuba krému na předběžné leštění, červený (200 ml)
1 tuba stahovacího krému, bílý (200 ml)

6 37 14 050 02 1

Objednací číslo

Keramické brusné pásy
Velmi vysoký úběrový výkon v kombinaci s
dlouhou životností. I na odstraňování jemných svarů.
Rozměry
20 × 815 mm
40 × 815 mm

Objednací číslo
6 37 14 130 01 0
6 37 14 131 01 0

Rounové pásy
Velmi měkké provedení, na homogenní ošetřování povrchů včetně úzkých trubkových
oblouků.

20 × 815 mm
Zrno
hrubý
střední
jemný

ar

Balení
10
10

Balení
10
10
10
10

Objednací číslo
6 37 14 050 01 5
6 37 14 051 01 4
6 37 14 052 01 7
6 37 14 053 01 1

Balení
10
10

Objednací číslo
6 37 14 054 01 9
6 37 14 055 01 3

w

w

20 × 815 mm
Zrno
120
180
320
400

.N

Brusné pásy
Velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků.

w

40 × 815 mm
Zrno
120
180

Balení
5
5
5

Objednací číslo
6 37 14 056 01 6
6 37 14 057 01 0
6 37 14 058 01 8

Lešticí pásy
20 × 815 mm, velmi měkké provedení, na
homogenní zrcadlový lesk včetně úzkých
trubkových oblouků. Balení 3 ks.

Objednací číslo

Odstupňovací vodicí váleček
pro RS 12-70 E
Pro přestavbu jsou potřebné dva válečky.
Dodávka bez kuličkových ložisek. Balení 1 ks.

Objednací číslo

3 13 35 019 01 0

Kuličková ložiska
Pro vodicí válečky RS12-70 E. Balení 1 ks.
Objednací číslo

4 17 01 004 03 7

Vratná kladka
Do stísněných prostor (odstup od stěny
50 mm). Válečky s kuličkovými ložisky.
Balení 2 ks.

6 37 26 010 01 8

Červený krém na předběžné leštění
Na předběžné leštění v kombinaci s lešticími
pásy.
Objednací číslo

6 37 14 052 02 3

Objednací číslo

ad
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Příslušenství
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Součástí dodávky:
2 × 10 brusných pásů, 20 × 815 mm, P120/P180
2 × 10 brusných pásů, 40 × 815 mm, P120/P180
5 rounových pásů, 20 × 820 mm, jemných

6 37 26 008 01 2

Objednací číslo

3 13 35 017 01 1

Vídeňské vápno
Objednací číslo

6 37 26 007 01 4

Utěrka z mikrovlákna
Stahovací krém bílý
Ke stahování, leštění do vysokého lesku v
kombinaci s lešticími pásy.
Objednací číslo
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6 37 26 009 01 6

Objednací číslo

6 37 33 003 01 0

BF 10-280 E

Komfort

Efektivita

Snadná obsluha bez dalšího
držadla. Komfortní práce i v
nepřetržitém provozu.
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Převodovka je dimenzována na
optimální rychlosti pásu.

z

Malý, mrštný a nepřekonatelně silný:
Pásový pilník FEIN BF 10-280 E.

Zaměření na uživatele
Nástavec s možností otočení o
180° bez nářadí.

Individuálně nastavitelný rozsah
otáček brusných, rounových a
lešticích pásů.
Výkonnost
Vysoce výkonný motor FEIN o
výkonu 800 W dimenzovaný do
nepřetržitého provozu.

ar
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Variabilita

w

.N

Bezpečnost

Ve vedení se spolehlivě udrží i
velmi úzké brusné pásy široké
méně než 3 mm.

Výhody pro Vás:

Technické údaje

w

w

Provedení
Nominální příkon
Výkon
Délka pásu
Šířka pásu
Otáčky
Rychlost pásu
Hmotnost dle EPTA
Kabel
Rozměry d × š × v
Hloubka ponoru
Objednací číslo

W
W
mm
mm
1 /m in
m/s
kg
m
mm
mm

BF 10-280 E
800
550
520
3 / 6 / 20
10 000–28 000
12–32
2,1
4
522 × 118 × 69
165
7 228 05 51

 Maximální úběrový výkon na minimálním prostoru.
 Maximální hloubka ponoru do obrobku až 165 mm.
 Pro pásy o šířce 3 až 20 mm.
 Ideální na již smontované konstrukce jako zábradlí
atd.
 Spolehlivé vedení i v případě úzkých pásů.
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BF 10-280 E – STARTOVACÍ SADA
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Startovací sada FEIN BF 10-280 E.

Startovací sada FEIN BF 10-280 E pokrývá všechny důležité aplikace
v oblasti obrábění rohů, hran, trubek a profilů. Na speciální úkoly je
k dispozici perfektně sladěné příslušenství.

1 stroj BF 10-280 E v plastovém kufříku
3 brusná ramena (1×3/6 mm lomené, 3/6 mm rovné, 20 mm rovné)
10 brusných pásů 3 mm, zrno 120)
10 brusných pásů 6 mm, zrno 120)
10 brusných pásů 20 mm, zrno 120)
Objednací číslo
5 rounových pásů 6 mm (střední)

ad
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ar

Příslušenství

šířka × délka
mm

Zrno

80

w

3 × 520

.N

Keramický brusný pás
Velmi vysoký úběrový výkon v kombinaci s
dlouhou životností. I na odstraňování jemných
svarů. Balení 10 ks.

Rounový pás
Měkké flexibilní provedení, na homogenní
povrchy.
Balení 5 ks.

Objednací číslo

6 × 520

hrubý

6 37 14 114 01 0

Objednací číslo

6 × 520

střední

6 37 14 115 01 0

6 37 14 061 01 0

6 × 520

jemný

6 37 14 116 01 0

3 × 520

120

6 37 14 062 01 0

20 × 520

hrubý

6 37 14 123 01 0

3 × 520

180

6 37 14 063 01 0

20 × 520

střední

6 37 14 124 01 0

20 × 520

jemný

6 37 14 125 01 0

80

6 37 14 068 01 0

120

6 37 14 069 01 0

w

6 × 520

6 × 520

180

6 37 14 070 01 0

80

6 37 14 089 01 0

20 × 520

120

6 37 14 090 01 0

20 × 520

180

6 37 14 091 01 0

w

6 × 520

20 × 520

šířka × délka
mm

Objednací číslo

6 × 520

6 37 26 016 01 0

20 × 520

6 37 26 019 01 0
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Zalomené brusné rameno

3/6

Objednací číslo
6 38 10 026 01 0

Rovné brusné rameno
Balení 1 ks.

Šířka mm

Objednací číslo

Objednací číslo
6 38 10 027 01 0

20

6 38 10 030 01 0

6 37 26 009 01 6

Vídeňské vápno
Čisticí prášek na odstraňování lešticích past a
otisků prstů z nerezových ploch, 1 kg.
6 37 26 007 01 4

Utěrka z mikrovlákna
Kvalita a jemnost, na očišťování zbytků po
leštění. Bezlemové provedení pro práci bez
škrábanců a chlupacení.
Objednací číslo

6

6 37 26 008 01 2

Stahovací krém bílý
Ke stahování, leštění do vysokého lesku v
kombinaci s lešticími pásy.

Objednací číslo
Šířka mm

Lešticí pás
Měkké provedení, na homogenní zrcadlový
lesk.
Balení 3 ks.

Červený krém na předběžné leštění
Na předběžné leštění v kombinaci s lešticími
pásy.
Objednací číslo

šířka × délka
mm

7 228 05 51

6 37 33 003 01 0

w

w

w
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Pásové brusky GRIT FEIN –
jeden systém, veškeré možnosti.
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GRIT GX, pro použití v dílně a mimořádně výkonný
a zatížitelný systém GRIT GI pro použití v průmyslu.
Oba systémy GRIT spojuje jedinečný modulární stavebnicový systém. Výhody pro Vás: Výkonné základní
pásové brusky a rozšiřující moduly specifické pro různé
aplikace, které pokrývají celé spektrum použití – a to
specializovaně pro všechny oblasti použití v dílnách
i v průmyslu.

w

w

w

.N
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Nalézat řešení problémů při zpracování kovů, to je
jedna z hlavních specializací FEIN. GRIT již 25 let stanoví měřítka v segmentu pásových brusek. Převzetím
značky GRIT společnost FEIN tuto oblast dále rozvíjí.
A vy můžete využít spojeného know-how dvou předních značkových výrobců. GRIT by FEIN – to jsou
pásové brusky, které jsou optimálně přizpůsobené
vašemu použití. Aby bylo možné splnit všechny požadavky, existují hned dva systémy GRIT:

GRIT GX

GRIT GX – pro použití v dílně.
Pásová bruska GRIT GX 75 2H

GX 75 2H

7 901 02

Válcová bruska GRIT GX 75 2H + GRIT GXR
Pásová bruska (základní
jednotka)

ad
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Válcová bruska
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Pásová bruska (základní jednotka)

GX 75 2H

7 901 02

Válcový b
 rusný
modul

GXR
9 90 01 001 00 0

ar

Kruhová bruska GRIT GX 75 2H + GRIT GXC + GRIT GXW
Pásová bruska (základní
jednotka)

Kruhový brusný
modul

Chladicí a mazací
modul

GX 75 2H

GXC

GXW

7 901 02

7 901 03

7 901 04

w

w

.N

Kruhová bruska „Centerless“

w

Odjehlovačka GRIT GXE + GRIT GIXS / GIXBE

Odjehlovačka

Odjehlovačka
(základní jednotka)

GXE

Stojan

7 901 05

GIXS 9 90 01 002 00 0
GIXBE9 90 01 009 00 0
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GRIT GX 75 2H

Pásová bruska gRIt gx 75 2H.

z

Ergonomie
Praxí ověřená konstrukce
podle ergonomických kritérií je
klíčem ke snadné manipulaci.
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Výkonnost
Velmi výkonný motor pracující
s konstantními otáčkami.

Komfort

Nastavitelná výška umožňuje
pracovat v přirozeném držení
těla (77-100 cm).

Praktické řešení
Odnímání zásobníku třísek bez
použití nářadí.

.N

Bezpečnost

ar

Optimální na zpracování ušlechtilé oceli: GRIT GX 75 2H s
přepínáním otáček (1500/3000
ot./min),

ad
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Variabilita

w

w

Vysoká pracovní bezpečnost
díky podlahovému upevnění a
ochranným zařízením.

w

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Volnoběžné otáčky
Rychlost pásu
Rozměry pásu
Hmotnost dle EPTA
Objednací číslo

92

Výhody pro Vás:
kW
1 / min
m/s
mm
kg

GX 75 2H
1,5 / 2,0
1 500 / 3 000
15 / 30
75 × 2 000
75
7 901 02

 Vysoký úběrový výkon v krátkém čase.
 Přesná práce díky patentovanému systému
napínání pásu.
 Vysoká hospodárnost díky úspoře nákladů na
pořízení speciálních strojů.
 Maximální použitelnost i bez rozšiřujících
modulů.

GRIT GX – přídavné moduly

Kruhový brusný modul GXC

Pásová bruska

Kruhový brusný modul pro perfektní povrchy trubek z ušlechtilé oceli. Také u kruhového brusného modulu GXC je v popředí
hospodárnost a flexibilita, když se jedná o
automatické broušení vnějších ploch trubek.
Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak
dosáhnout perfektních povrchů.

Účinná odjehlovačka pro malé série.
Sérii pracovních kroků zakončíte odjehlovačkou GXE. Maximálně efektivně odstraníte otřepy z trubek, profilů a plochých
materiálů.
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GRIT GX 75 2H

Odjehlovačka GXE

Technické údaje

Univerzální pásová bruska, s možností
modulárního rozšíření, pro kovozpracující
řemesla, ideální na malosériové zpracovávání
ušlechtilé oceli.

GXE

kW

2,2

Volnoběžné otáčky

1 / min

1500

Rozměry nástroje
max. Ø x šířka

mm

250 × 60

Hmotnost dle EPTA

kg

32

Objednací číslo

Válcový brusný modul GXR

Technické údaje

Provedení		

GXC

Jmenovitý příkon

kW

0,18

Trubky do Ø

mm

10 – 100

Rozměry pásu

mm

75 × 2000

Plynule nastavitelný
posuv

m / min

0–2

Hmotnost

kg

48

ar

Válcový brusný modul na přesné vybrušování trubek a profilů pro zábradlí. Rozšířením
modulu GXR si několika hmaty proměníte
pásovou brusku GRIT GX 75 2H na profesionální válcovou brusku – sériově vybavenou
hloubkovým dorazem, příčným suportem
a rychloupínáním. Tvarově přesné vybroušení je tak naprosto snadné – a podstatně
pohodlnější.
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Rozšiřující moduly

7 901 05

Nohy stroje GIXS/GIXBE

S odsáváním nebo bez něj, pro odjehlovačku
GXE jsou optimální obě nohy stroje.

7 901 03

Chladicí a mazací modul GXW

V kombinaci s GXC: Podstatně snižuje
tvorbu tepla a zároveň váže brusný prach.

Technické údaje

w

.N

Objednací číslo

Provedení		

GIXS

Rozměry

mm

304 × 356 × 769

Hmotnost
dle EPTA

kg

w

w

Objednací číslo

Technické údaje

Technické údaje

Provedení
Trubky do Ø

Provedení		

Jmenovitý příkon

GXR
mm

16 – 75

Rozměry profilů /
mm
plochého materiálu max.

75 × 75

Rozměry pásu

mm

75 × 2250

Hmotnost dle EPTA

kg

54

Objednací číslo

9 90 01 001 00 0

Provedení		

GIXBE

Výkon

0,37

kW

Max. podtlak

mbar

2,65

Rozměry

mm

305 × 575 × 700

kg

Provedení		

GXW

Jmenovitý příkon

kW

0,12

Hmotnost
dle EPTA

Hmotnost dle EPTA

kg

8,6

Objednací číslo

Objednací číslo

18
9 90 01 002 00 0

58
9 90 01 009 00 0

7 901 04
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PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GX

3 90 00 000 00 1

Kontaktní kotouč
Tvrdost 80 shore.
Objednací číslo

3 90 00 000 00 5

Kryt na ochranu očí
Tabulka z akrylátového skla na ochranu před
poletujícími jiskrami, balení 3 ks.

Objednací číslo

3 90 00 000 00 4

Příslušenství GRIT GXR
Upínací čelist z ušlechtilé oceli
Vyměnitelná, ke svěráku na zpracovávání
ušlechtilé oceli, balení 1 ks.

6 99 02 004 00 0

6 99 02 087 00 0

67,0

6 99 02 088 00 0

22,5

6 99 02 030 00 0

69,0

6 99 02 089 00 0

23,0

6 99 02 031 00 0

70,0

6 99 02 090 00 0

23,1

6 99 02 032 00 0

73,0

6 99 02 091 00 0

24,0

6 99 02 033 00 0

75,0

6 99 02 092 00 0

24,5

6 99 02 034 00 0

76,0

6 99 02 093 00 0

25,0

6 99 02 035 00 0

76,1

6 99 02 094 00 0

25,4

6 99 02 036 00 0

76,2

25,9

6 99 02 037 00 0

80,0

26,0

6 99 02 038 00 0

82,5

6 99 02 097 00 0

26,4

6 99 02 039 00 0

88,9

6 99 02 098 00 0

26,9

6 99 02 040 00 0

90,0

6 99 02 099 00 0

27,0

6 99 02 041 00 0

28,0

6 99 02 042 00 0

28,6

6 99 02 043 00 0

28,8

6 99 02 044 00 0

29,0

6 99 02 045 00 0

30,0

6 99 02 046 00 0

31,7

6 99 02 047 00 0

32,0

6 99 02 048 00 0

33,0

6 99 02 049 00 0

33,7

6 99 02 050 00 0

34,0

6 99 02 051 00 0

35,0

6 99 02 052 00 0

36,0

6 99 02 053 00 0

37,5

6 99 02 054 00 0

38,0

6 99 02 055 00 0

38,1

6 99 02 056 00 0

38,3

6 99 02 057 00 0

40,0

6 99 02 058 00 0

41,0

ar

Objednací číslo

65,0

6 99 02 029 00 0

w

.N

Délkový doraz
Délka 1000 mm, plynule nastavitelná,
jednoduchá montáž.

Objednací číslo

6 99 02 001 00 0

w

w

Kontaktní válečky
Jednoduchá montáž, kuličková ložiska po
obou stranách.

Ø mm

Objednací číslo

6 99 02 095 00 0

6 99 02 096 00 0

Příslušenství GRIT GXR

Kryt na ochranu očí
Tabulka z akrylátového skla na ochranu před
poletujícími jiskrami, balení 3 ks.

Objednací číslo

3 90 00 000 00 7

Nádržka na vodu
Plast, na hašení jisker, s postranními držadly,
objem asi 20 l.

6 99 02 059 00 0

41,2

6 99 02 060 00 0

42,0

6 99 02 061 00 0

42,4

6 99 02 062 00 0

42,6

6 99 02 063 00 0

43,0

6 99 02 064 00 0

43,3

6 99 02 065 00 0

44,0

6 99 02 066 00 0

44,5

6 99 02 067 00 0

45,0

6 99 02 068 00 0

46,0

6 99 02 069 00 0

48,0

6 99 02 070 00 0

48,3

6 99 02 071 00 0

49,0

6 99 02 072 00 0

50,0

6 99 02 073 00 0

50,8

6 99 02 074 00 0

51,0

6 99 02 075 00 0

53,0

6 99 02 076 00 0

53,7

6 99 02 077 00 0

54,0

6 99 02 078 00 0

16,0

6 99 02 020 00 0

55,0

6 99 02 079 00 0

17,0

6 99 02 021 00 0

57,0

6 99 02 080 00 0

17,2

6 99 02 022 00 0

58,0

6 99 02 081 00 0

18,0

6 99 02 023 00 0

59,0

6 99 02 082 00 0

19,0

6 99 02 024 00 0

60,0

6 99 02 083 00 0

20,0

6 99 02 025 00 0

60,3

6 99 02 084 00 0

21,0

6 99 02 026 00 0

63,0

6 99 02 085 00 0

21,3

6 99 02 027 00 0

63,5

6 99 02 086 00 0

94
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Objednací číslo

6 99 02 028 00 0

22,2
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Grafitový povlak
Jako kluzký podklad plošného broušení,
balení 5 ks..

22,0
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Příslušenství GRIT GX 75 2H

Objednací číslo

3 90 00 000 48 5

Spojovací kus
Slouží k přizpůsobení modulu GRIT GXR
potřebám pásové brusky programu GRIT GI.

Objednací číslo

6 99 02 186 00 0

Příslušenství GRIT GXC
Vodicí kolejnice, mosaz
Pro suché broušení a hrubé povrchy materiálů.
Objednací číslo

3 90 00 000 49 6

Vodicí kolejnice, nylon
Pro vysokou kvalitu povrchu.
Objednací číslo

3 90 00 000 49 7

Spojovací kus
Slouží k přizpůsobení modulu GRIT GXC
potřebám pásové brusky programu GRIT GI.

Objednací číslo

6 99 02 187 00 0

Příslušenství GRIT GXE

Tloušťka drátu mm
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Kartáč na ušlechtilou ocel
Ø 250 × 60 mm, s velkou pevností drátu
po mimořádně hospodárné použití, upínací
otvor Ø 51 mm.

Objednací číslo

0,20

6 99 02 009 00 0

0,35

6 99 02 010 00 0

Kryt na ochranu očí
Tabulka z akrylátového skla na ochranu před
poletujícími jiskrami, balení 3 ks.
3 90 00 000 00 4

Příslušenství GRIT GXW
Chladicí a mazací emulze
Koncentrát 10 l, poměr směsi 1:30, vydá na
300 l hotové chladicí a mazací kapaliny.
6 99 02 100 00 0

ar

Objednací číslo
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Objednací číslo

Další příslušenství GRIT GX

w

.N

Ohebná hadice
K odvodu třísek, Ø 90 mm, délka 1 m, ocel,
vysoká odolnost vůči horku.

3 90 00 000 00 2

w

Objednací číslo

w

Upínací páska
Na upevnění ohebné hadice.
Objednací číslo

3 90 00 000 00 3

Nádobka na prach
Na hašení jisker, kovové víko pro připojení
hadice, plast, postranní držadla, obsah asi 20 l.

Objednací číslo

6 99 02 000 00 0

GRIT GI

GRIT GI – pro průmyslové použití.
Pásová bruska GRIT GI 75 2H / GI 150 2H + GRIT GIB / GIBE
Pásová bruska
(základní jednotka)

Stojan

GI 75 2H
GI 150 2H

7 902 02
7 902 05
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Pásová bruska

GIB
GIBE

9 90 01 003 00 0
9 90 01 004 00 0

Válcová bruska GRIT GI 150 2H + GRIT GIB / GIBE + GRIT GIR
Pásová bruska
(základní jednotka)

Stojan

GIB
GIBE

Válcový brusný modul

9 90 01 003 00 0
9 90 01 004 00 0

ad
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Válcová bruska

7 902 05

GI 150 2H

GIR

9 90 01 007 00 0

Podélná bruska GRIT GI 150 2H + GRIT GIB / GIBE + GRIT GIL
Pásová bruska
(základní jednotka)

Stojan

ar

Podélná bruska

GIB
GIBE

7 902 05

.N

GI 150 2H

Podélný brusný modul

9 90 01 003 00 0
9 90 01 004 00 0

GIL

7 902 08

Kruhová bruska GRIT GI 75 2H / GI 150 2H + GRIT GIB + GRIT GIC + GRIT GXW

w

w

w

Kruhová bruska
„Centerless“

Pásová bruska
(základní jednotka)

Stojan

GI 75 2H
GI 150 2H

GIB
9 90 01 003 00 0

7 902 02
7 902 05

Kruhový
brusný modul

Chladicí a
mazací modul

GIC 7 902 12

GXW
7 901 04

Odjehlovačka GRIT GIE + GRIT GIXS / GIXBE

Odjehlovačka

Odjehlovačka
(základní jednotka)

GIE
96

Stojan

7 902 07

GIXS
GIXBE

9 90 01 002 00 0
9 90 01 009 00 0

GRIT GI 75 2H / GI 150 2H

Pásové brusky gRIt gI 75 2H / gI 150 2H.
Bezpečnost

Flexibilita
Možnost nastavení průběžného
lineárního výbrusu.
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Doraz, brusná štěrbina a individuálně nastavitelný kryt na
ochranu očí.

Ergonomie

Nastavitelná pracovní výška
(77–100 cm), výškově nastavitelné uložení.

Výkonnost

Variabilita

kW
1 / min
m/s
mm
kg

w

w

.N

Technické údaje
Provedení
Jmenovitý příkon
Volnoběžné otáčky
Rychlost pásu
Rozměry pásu
Hmotnost dle EPTA
Objednací číslo

ar

K dodání se 2 rozsahy otáček
a různou šířkou pásu (75 nebo
150 mm).
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Konstantní otáčky a vysoký
řezný výkon i v nepřetržitém
provozu.

w

Pásové brusky

Univerzální silná pásová bruska, modulárně
rozšířitelná, pro průmyslové a sériové aplikace, ideální na zpracování ušlechtilé oceli.

GI 75 2H
2,6–3,1
1 500 / 3 000
15 / 30
75 × 2 000
65
7 902 02

Komfort
Nepatrné vibrace, patentovaný
systém upínání pásu.

Výhody pro Vás:

GI 150 2H
2,6–3,1
1 500 / 3 000
15 / 30
150 × 2 000
82
7 902 05

 Trvale spolehlivé používání i ve velmi
těžkých podmínkách.
 Jednoduchá přestavba na válcovou,
kruhovou a plošnou brusku.
 Volitelná přípojka pro připojení k
odsávacímu zařízení, a tedy pro
čistotu práce.
 Motory S1 do nepřetržitého provozu.

Nohy stroje GIB/GIBE

Noha stroje bez odsávání.

Noha stroje s odsáváním.

Objednací číslo

Objednací číslo

9 90 01 003 00 0

9 90 01 004 00 0
97

GRIT GI – přídavné moduly

Rozšiřující moduly
Podélný brusný modul GIL

Plošný brusný modul na perfektní podélné
broušení čtyřhranných trubek, profilů a
plochých materiálů v automatizovaných
systémech, Nepostradatelný pro strojařskou
výrobu, výrobu zábradlí a svařovaných konstrukcí: Jako jediný na trhu má automatizovaný posuv k podélnému broušení.

Nohy stroje
GIXS/GIXBE
S odsáváním nebo bez něj, pro odjehlovačku GIE jsou optimální obě nohy stroje.
Jednoduchá montáž, robustní konstrukce a
extrémní trvanlivost.

z

Válcový brusný modul na maximálně přesné
vybrušování trubek a profilů v sériové výrobě i mimořádně širokých průřezů. Optimálně přizpůsobený průmyslovému využití.
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Válcový brusný modul GIR

Noha stroje bez
odsávání

Technické údaje

Technické údaje

Provedení		

GIR

Provedení		

Trubky do Ø

20 – 150

Jmenovitý příkon

Rozměry profilů /
plochého materiálu max. mm

120 × 150

Rozměry pásu

mm

150 × 2250

Hmotnost dle EPTA

kg

109

Objednací číslo	

9 90 01 007 00 0

GIL

0,18

Rozměry profilů /
plochého materiálu max. mm

100 × 100

Rozměry pásu

mm

150 × 2000

Hmotnost dle EPTA

kg

64

Objednací číslo	

7 902 08

Odjehlovačka GIE

ar

Kruhový brusný modul GIC

kW
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mm

Mimořádně efektivní odjehlovačka na průmyslové odstraňování otřepů z velmi širokých obrobků. Obrobky z ušlechtilé oceli je
možné za pomoci odjehlovačky GIE rychle
a účinně odstranit. Robustní provedení a
výkonný pohon dělají z tohoto stroje ideální
zařízení pro průmyslové použití.

w

w
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Kruhový brusný modul na průmyslové
kruhové broušení v sérii. Pro všechny úlohy
„Centerless broušení“: Např. přebroušení
rovných trubek a kruhového materiálu.

w

Technické údaje

Provedení		

GIC
10 – 130

Technické údaje

Rozměry pásu
mm
		

75 × 2000
150 × 2000

Provedení

Hmotnost dle EPTA

kg

65

Plynule nastavitelný
posuv

m / min 0 - 2

Trubky do Ø

Objednací číslo	

mm

7 902 12

98

GIE

Jmenovitý příkon

kW

Otáčky

1 / min 1500 / 3000

1,5 / 2,0

Šířka nástroje

mm

Ø nástroje max.

mm

250

Hmotnost dle EPTA

kg

34

Objednací číslo

Noha stroje s
odsáváním

2 × 60

7 902 07

Technické údaje
Provedení		
Rozměry

GIXS

mm

Hmotnost dle EPTA kg
Objednací číslo

304×356×769
18

9 90 01 002 00 0

Technické údaje
Provedení		

GIXBE

Výkon

kW

Max. podtlak

mbar 2,65

Rozměry

mm

Hmotnost dle EPTA kg
Objednací číslo

0,77
305×575×700
58

9 90 01 009 00 0

PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI

Kontaktní válečky
Dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor
díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná
výměna.

Odsávací hrdlo
Pro optimální odsávání, pro připojení k noze
stroje GIBE s dvojitým odsáváním.

Vodicí kolejnice, mosaz
Pro suché broušení a povrchy hrubých
materiálů.

Objednací číslo

6 99 02 182 00 0

Vodicí kolejnice, nylonová
Pro povrchy vysoké kvality.

Kryt na ochranu očí
Tabulka z akrylátového skla na ochranu před
poletujícími jiskrami, balení 3 ks.

Objednací číslo

3 90 00 000 18 4
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Objednací číslo

Příslušenství GIC

3 90 00 000 49 7

Chladicí a mazací emulze
Koncentrát 10 l, poměr směsi 1:30, vydá na
300 l hotové chladicí a mazací kapaliny.
Objednací číslo

6 99 02 100 00 0

Sada trubkového vedení

ar

Objednací číslo
6 99 02 101 00 0
6 99 02 102 00 0
6 99 02 103 00 0
6 99 02 104 00 0
6 99 02 105 00 0
6 99 02 106 00 0
6 99 02 107 00 0
6 99 02 108 00 0
6 99 02 109 00 0
6 99 02 110 00 0
6 99 02 111 00 0
6 99 02 112 00 0
6 99 02 113 00 0
6 99 02 114 00 0
6 99 02 115 00 0
6 99 02 116 00 0
6 99 02 117 00 0
6 99 02 118 00 0
6 99 02 119 00 0
6 99 02 120 00 0
6 99 02 121 00 0
6 99 02 122 00 0
6 99 02 123 00 0
6 99 02 124 00 0
6 99 02 125 00 0
6 99 02 126 00 0
6 99 02 127 00 0
6 99 02 128 00 0
6 99 02 129 00 0
6 99 02 130 00 0
6 99 02 131 00 0
6 99 02 132 00 0
6 99 02 133 00 0
6 99 02 134 00 0
6 99 02 135 00 0

.N

w

w

Ø mm
20,0
22,0
25,0
25,4
26,9
28,0
30,0
32,0
33,7
35,0
38,0
38,1
38,3
40,0
42,4
44,5
48,3
50,0
50,8
60,0
60,3
63,5
69,0
76,1
76,2
84,0
88,9
101,6
104,0
108,0
114,3
133,0
139,7
168,3
193,7

3 90 00 000 49 6
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Objednací číslo

z

Příslušenství GIR

Sada Délka trubky
1
2
3

až 1500 mm
až 3000 mm
až 6000 mm

Objednací číslo
6 99 02 179 50 1
6 99 02 179 50 2
6 99 02 179 50 3

Jednotka na čištění trubek
Pro čisté a suché pracovní prostředí. Stírání
chladicí kapaliny z povrchu trubek bez rizika
poškrabání. Na trubky o Ø od 10 do 130
mm. Snadná montáž ke GRIT GIC.

Příslušenství GIL
Otočný kloub GIT
k přizpůsobení pracovního záběru stísněným podmínkám, plynule nastavitelný úhel
natočení do 90°.
Objednací číslo

6 99 02 176 00 0

Příslušenství GIE
Kartáč na ušlechtilou ocel
Ø 250 × 60 mm, s velkou pevností drátu po
mimořádně hospodárné použití, upínací
otvor Ø 51 mm.
Drát o tloušťce 0,2 mm na tenkostěnné
trubky a profily. Drát o tloušťce 0,35 mm pro
univerzální použití.

w

Deska na broušení úkosů GIG
Pro tvarově přesné broušení úkosů, jednoduchá montáž. Max. Ø trubky: 0° – Ø 110 mm,
30° – Ø 80 mm, 45° – Ø 60 mm
Objednací číslo

6 99 02 175 00 0

Objednací číslo

6 99 02 000 14 6

Vrtací šablona
Pro montáž na pásovou brusku
GI 75 2H starší než série 1034026. Pro
dodatečné závitové otvory na uvedených
pásových bruskách.
Objednací číslo

Tloušťka drátu mm
0,20
0,35

Objednací číslo
6 99 02 009 00 0
6 99 02 010 00 0

3 90 00 004 55 4
99

z
Objednací číslo

3 90 00 000 97 6

Kazetový filtr
Vhodný ke GIXBE.
Objednací číslo

3 90 00 001 00 5

Příslušenství obecně

Objednací číslo
6 99 03 039 00 0
6 99 03 040 00 0
6 99 03 042 00 0
6 99 03 044 00 0
6 99 03 046 00 0
6 99 03 048 00 0

150 × 2250 mm
Zrno
Balení
36
10

Objednací číslo
6 99 03 053 00 0

Rounové pásy do strojů GRIT
Ke spolehlivému odstranění drobných vad po
perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená
ekonomickou práci. Vhodné pro
GRIT GX 75 2H, GXC, Gl 75 2H, Gl 150 2H,
GlC, GlL. Hodí se i na mokré broušení.

ar

Brusivo GRIT R
Špičkový brusný pás na trhu. S podstatně
kratším časem zpracování a výrazně delší
životností a vyšším výkonem. Doporučen
především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Extra silná polyesterová
tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí
se zirkonkorundem. Další krycí vrstva pro
chlazení během procesu broušení. Objednací čísla zjistíte z následující tabulky.
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Kazetový filtr
Vhodný ke GIBE.

150 × 2000 mm
Zrno
Balení
24
10
36
10
40
10
60
10
80
10
120
10
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Příslušenství GIBE / GIXBE

75 × 2 000 mm
Zrno
Balení
24
10
36
10
40
10
60
10
80
10
10
120

Objednací číslo
6 99 03 000 00 0
6 99 03 002 00 0
6 99 03 004 00 0
6 99 03 007 00 0
6 99 03 009 00 0
6 99 03 013 00 0

75 × 2 250 mm
Zrno
Balení
36
10

Objednací číslo
6 99 03 020 00 0

100

75 × 2000 mm
Zrno
Balení
220
10
320
10
10
400

Objednací číslo
6 99 03 017 00 0
6 99 03 018 00 0
6 99 03 019 00 0

Brusivo GRIT S
Satinovací brusné pásy s korkovým granulátem pro typické satinovací finišování, zrno
220. Spojení zrn syntetickou pryskyřicí,
vodotěsná bavlněná tkanina, elastický korkový granulát pro ty nejlepší výsledky při
opracování povrchů.

.N

w

w
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75 × 2000 mm
Provedení
velmi jemný
(modrý)
střední (rot)
hrubý (hnědý)

Brusivo GRIT A
Brusné pásy s jemnou zrnitostí pro jemné
broušení kovů až po finišování. Maximální
výsledky pro opracování povrchů. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem. Objednací čísla zjistíte z
následující tabulky.

Balení

Objednací číslo

3

6 99 03 121 01 0

3
3

6 99 03 119 01 0
6 99 03 117 01 0

150 × 2000 mm
Provedení
Balení
velmi jemný
3
(modrý)
střední (rot)
3
hrubý (hnědý) 3

Objednací číslo
6 99 03 120 01 0
6 99 03 118 01 0
6 99 03 116 01 0

75 × 2000 mm
Zrno
Balení
220
10

Objednací číslo
6 99 03 113 00 0

150 × 2000 mm
Zrno
Balení
220
10

Objednací číslo
6 99 03 115 00 0
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Vše, co ještě musíte vědět o nástrojích,
sadách a řešeních FEIN na ušlechtilou ocel.

Komplette Edelstahloberflächen
bearbeiten mit FEIN.
Für glänzende Ergebnisse.

Vedle rozsáhlého know-how při zpracování povrchů z ušlechtilé
oceli vám FEIN samozřejmě nabízí také veškeré nástroje a příslušenství - jednotlivě nebo v sadách sestavených speciálně pro Vaše požadavky. Veškeré důležité informace a vše, co ještě potřebujete vědět o
výhodách řešení FEIN pro použití na ušlechtilou ocel, najdete v naší
brožuře „Zpracování povrchů z ušlechtilé oceli s FEIN“ a na internetu pod www.fein.com
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 METALL

w

w

w
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Profitujte z 3leté záruky FEIN PLUS.
Na veškeré elektrické nářadí FEIN Vám poskytneme 3letou záruku
FEIN PLUS. Nárok si zajistíte tak, že do 6 týdnů od nákupu zaregistrujete své nové elektrické nářadí značky FEIN na stránkách
www.fein.com.

z
DE: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0
www.fein.com
SK: FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón 031-780 82 90 / 91
www.fein.sk

Vytištěno v Německu. Vyobrazení jsou nezávazná. Technické změny vyhrazeny. 1 88 55 615 11 0 04.12 CZ
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Chcete se ještě na něco zeptat? Nebo chcete vyzkoušet elektrické nářadí FEIN?

