
 Úhel nastavení hrubovacího kotou e.
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Rozbrušovací a hrubovací kotou e
  
Všeobecné pracovní a bezpe nostní pokyny
  
  P ehledné a správné skladování kotou   v suchu, p i pokojové teplot  okolo +20°C.;
  Pracujte pouze ve vhodném pracovním od vu, s ochrannými brýlemi, pracovními rukavicemi, pracovní obuví s ocelovou výstuží 
(špi kami ), ochranou sluchu a ochrannou maskou proti prachu.  

  Rozbrušovací a hrubovací kotou e upev ujte pouze k tomu p edem stanovenými originálními upínacími maticemi. V žádném 
p ípad  nepoužívejte defektní nebo opot ebované matice.

  Rozbrušovací a hrubovací práce provád jte pouze s použitím vhodného ochranného krytu.
  Používání poškozených kotou  zvyšuje riziko vzniku úrazu. Zpracovávejte pouze nezávadné a nepoškozené kotou e.
  P ípustná obvodová rychlost nesmí být p ekro ena.  
  V žádném p ípad  neupínejte opot ebené kotou e do menších p ístroj .

Oblasti použití:

Speciální pracovní a bezpe nostní 
pokyny 
Odd lování / ezání:
  Rozbrušovací kotou e nejsou p ípustné k hrubovacímu broušení. 
  Rozbrušovací kotou e nenechávejte uváznout/zap í it v ezu.  Zvýšené riziko 
prasknutí rozbrušovacího kotou e!

   Lehký kyvadlový/kmitavý pohyb zp sobuje ezání kotou e naprázdno.
  Dbejte na správnou sílu p ítlaku.  Zpravidla sta í vlastní hmotnost p ístroje!
  Dbejte na správné upnutí obráb ného p edm tu tzv. obrobku.
  Pozor: V p ípad  použití rozbrušovacího kotou e o tlouš ce 1,0 mm je nutno 
p ezkoušet, zda p ichycení matice úhlové brusky je vhodné pro kotou e o tlouš ce 
1,0 mm. V opa ném p ípad  je nutné použít k tomu doporu ené lepenkové krouž-
ky, které slouží k pevnému uložení kotou e.

Hrubování:
  Pro broušení bez námahy rukou. 
  Dbejte na správný úhel nastavení hrubovacího kotou e. 

  P íliš plochý úhel nastavení kotou e zp sobí vylomení kotou e v okrajové oblasti.
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 Materiál Ozna ení materiálu 

  Stavební ocel

 Neželezné kovy/Al

 Ušlechtilá ocel

  Litinové materiály

  Kámen

Oby ejné stavební oceli
Stavební ocel vysoké 
pevnosti

Konstruk ní ocel
Nástrojová ocel
Kalená ocel

Hliník
Hliníkové slitiny
M

Mosaz
Bronz
Ostatní neželezné, 
barevné kovy

Plechy z ušlechtilé oceli
Nelegovaná ušl. ocel
Legovaná a vysoce
legovaná ocel

Korozivzdorná a kyseli-
novzdorná ocel
Chromniklová ocel

Šedá litina GG
Sférická litina GGG
Ocelolitina GS

Temperová litina GT
Tvrzená litina GH
Licí k ra

P írodní kámen
Um lý kámen

Pálené cihly
Beton/Vyztužený beton
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