
Boa visibilidade “através do disco” do material a ser 
trabalhado. Excelentes resultados de refrigeração e de 
rebarbagem. Ideal para trabalhar chapas fi nas de metal, 
materiais compactos e soldaduras de união.

Características: Prato côncavo com lixa de zircónio corundo

 Segmentos visíveis
 Visibilidade da peça a trabalhar
•  Evita o rebarbamento em excesso
•  Reduz falhas de trabalho
 Melhor qualidade de superfície através de um trabalho mais 
dirigido ao objectivo
Rebarbamento refrigerado devido ao efeito ventoinha
•  A redução da temperatura da superfície evita a desagradável coloração 

azul da peça
Orientação boa e estável

Áreas de aplicação
Trabalhos gerais em aço
•  Preparação de soldaduras de união e trabalhos após a soldadura
•  Remoção de ferrugem
•  Remoção de calcário (em pequenas dimensões)
•  Rebarbamento de peças em ferro forjado (grelhas, corrimãos)
•  Remoção de excesso de zinco em soldaduras de união antes do 

revestimento plástico

Trabalhos em aço inox
•  Construção de tubagens, depósitos e recipientes
•  Montagem de aparelhos (indústria química)
•  Montagem de instalações, como indústria cervejeira, alimentar, etc.
•  Construção de barcos

Trabalhos em alumínio (todos os metais não ferrosos)
•  Viaturas especiais, como viaturas de silos, ambulâncias, veículos de 

bombeiros, etc.
•  Construção de navios
•  Construção de aviões

Máquinas agrícolas
•  Afi ação de lâminas (cortadores de relva, barra de corte)

Construção de carroçarias
•  Reparações de chapas: pinturas e materiais de enchimento, soldaduras 

MIG
•  Construção de viaturas especiais (camiões, manutenção, peças sujeitas 

a desgaste em transportes de grandes cargas)

Trabalhos em madeira e painéis reforçados com fi bra de 
vidro
•  Correções exatas de superfícies ou orlas

Nota
Limpar o disco num canto em ferro, após rebarbar madeira ou plástico.

How it works

Rebarbar sem o disco de lamelas 
seccionado ZEBRA®

Rebarbar com o disco de lamelas 
seccionado ZEBRA® - boa 
visibilidade do material a ser 
trabalhado.
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DISCO DE LAMELAS SECCIONADO

Ø 
mm

Furo 
mm

r.p.m. 
máx.

Grão Côncavo

Art.-Nr.

Qt./
Emb.

115 22,23 13 300 40 0578 811 540 10
115 22,23 13 300 60 0578 811 560 10
115 22,23 13 300 80 0578 811 580 10
125 22,23 12 200 40 0578 812 540 10
125 22,23 12 200 60 0578 812 560 10
125 22,23 12 200 80 0578 812 580 10

Produto complementar:
Spray de soldadura Perfect Art.-Nr. 0893 102 100 
Aumenta a vida útil do disco de lamelas seccionado 
ZEBRA® ao trabalhar metais não ferrosos.
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