
Aço

Disco de rebarbar SPEED
ALTO DESBASTE

Disco de rebarbar de alto 
desbaste com estrutura de multi 
camadas para aço e aço inox.

A camada de grão fi no serve 
como uma placa de suporte para 
a camada de grão grosso
Aumenta a segurança durante o 
desbaste. Evita o rápido desgaste do 
disco e este é uniforme.

Excelente amortecimento das 
vibrações 
Previne a doença do dedo branco. 
Menor desgaste da máquina.

Camada de desbaste activa de 
grão grosso vermelho com 
revestimento especial
Elevado desbaste com pouca utilização 
de força. Excelente arrefecimento, 
evitando a descoloração do material. 
Trabalho bastante limpo. Não forma 
obstruções no material.

Tecido especial intermédio
Aumenta a segurança do trabalho, 
graças à óptima adesão do grão e à 
composição ideal do disco. Em 
conjunto com a combinação de grão 
grosso e fi no, o padrão de desbaste 
pode ser infl uenciado, por exemplo, 
pela alteração do ângulo e movimentos 
de desbaste.

Não contém ferro, cloro e 
enxofre (≤ 0,1 %)

Autorizado para KWUClasse II 
(ex. sistemas de tubagem e 
reactores)
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DISCO DE REBARBAR TOP LINE

Aço inox

Ø x Espess. mm Furo mm Modelo max. min¯¹ Art.-Nr. Qt. /Emb.
115 x 6,0

22,23
13.300 0664 181 156

25
125 x 6,0 12.200 0664 181 256
180 x 6,0 08.500 0664 181 806 10

 P 03 4141 | M 05 5061 | HT 04 1061 | MN 03 1061 | H 07 06061 | B 03 0061 | 07 07 070

Aumenta a segurança do trabalho, 
graças à óptima adesão do grão e à 
composição ideal do disco.

Camada grão fi no

Camada grão grosso

Anel de metal

Rótulo
Camada 
grão fi no

Tecido de 
cobertura

Camada 
grão fi no

Tecido intermédio 
(velo)

Camada 
grão grossoFlange de tecido


