Vulkánfíbrové kotouče
Pokyny pro použití

Firma KLINGSPOR nabízí vulkánfíbrové
kotouče v mnoha druzích provedení pro
nejrůznější typy brusek. Oblastí použití jsou
např. ocel, neželezné kovy a litina. Rozsáhlá
paleta zrnitosti umožňuje výběr správného
brusiva pro každé použití.
I ty nejtěžší povrchy je možno pomocí
vulkánfíbrových kotoučů snadno opracovávat.
Vulkánfíbrové kotouče KLINGSPOR se
vyznačují vysokým výkonem a životností,
jakož i optimálním brusným obrazem.
Konečným doplňkem programu jsou
příslušné podložné talíře.
Bezpečná práce s brusnými
nástroji KLINGSPOR
Výrobky této skupiny jsou označeny
odpovídajícími piktogramy
bezpečnostních doporučení FEPA pro
správné použití brusiva na podložkách.

Používejte
ochranu očí

Používejte
ochranu uší

Dodržujte
bezpečnostní
doporučení

Používejte
protiprašnou
masku

Používejte
rukavice

Používejte jen
s podložným
talířem

Brusné vulkánfíbrové kotouče
KLINGSPOR jsou vynikající pro hrubé
brusné práce, odstraňování rzi z kovových dílů, odhrotování a opracování
svarů. Použití těchto kotoučů je možné
i pro jemné obrábění kovů.

Nepřípustné pro
broušení za mokra

Kvalita a výkon

- slabé zanášení
- nadprůměrně vysoká životnost
- stejnoměrný brusný obraz
- chladný brus

Vulkánfíbrové kotouče - použití
Použití

Typ

Druh zrna

Podložka

Ocel

CS 561

korund

Fiber

䊉

Brusný fíbrový kotouč pro opracování oceli a neželezných kovů
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CS 564
ACT

korund

Fiber

䊉

Brusný fíbrový kotouč pro zpracování oceli a neželených kovů.
Vysoká agresivita a životnost díky Advanced Coating Technologie

65

CS 565

zirkonkorund

Fiber

䊉

Brusný fíbrový kotouč s velkým úběrem pro hrubý brus a odjehlení
oceli a nerezi
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CS 570

zirkonkorund

Fiber

䊉

Vysoce výkonný kotouč s velkým úběrem a velkou životností díky
dodatečné vrstvě multipojiva pro nerez a legované oceli, chladný
brus obzvlášte při rovinném broušení
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CS 661

keramický
korund

Fiber

䊉

Vysoce výkonný brusný kotouč s enormním úběrem a životností
díky samoostřicímu keramickému zrnu, pro broušení legovaných
ocelí,dodatečná vrstva multipojiva pro chladný brus

68

Druh posypu Charakteristika
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Nerez

䊉 hustý

䊎 polootevřený

䊊 otevřený
Upínací otvory pro fíbrové kotouče

Minimální množství při výrobě zboží
Průměr
kotouče
až 230 mm

Minimální odběr

10 = Kruhový otvor

1000 ks

30 = Hvězdicový otvor
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