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KOMBINOVANÉ MATOVACIE TELIESKAZ BRÚSNEHO 
RÚNA A PLÁTNA

MATOVACIE TELIESKA Z BRÚSNEHO RÚNA

Priemer x šírka Zrnitosť Na obrábanie materiálov Obj.č. Bal.
x stopka /mm rúna/plátna (obvodová rýchlosť v = m/s) /ks.

40 x 20 x 6 180/150 0672 964 218

40 x 30 x 6 180/150 0672 964 318

50 x 30 x 6 180/150 0672 965 318
5

60 x 40 x 6 180/150 0672 966 418

kovaná oceľ, temperová liatina, sivá li-
atina, uhlíková oceľ, hlbokoťažná
oceľ, oceľové pásy, zinková 
vstrekovaná liatina, neželezné kovy, 
chrómové, niklové a ostatné ušľachtilé
ocele  (cca. 15 - 20)
drevo (cca. 10 - 15)

Priemer x šírka Zrnitosť Na obrábanie materiálov Obj.č. Bal.
x stopka /mm (obvodová rýchlosť v = m/s) /ks.

40 x 20 x 6 100 0672 954 210

40 x 30 x 6 100 0672 954 310

50 x 30 x 6 100 0672 955 310
5

60 x 40 x 6 100 0672 956 410

kovaná oceľ, temperová liatina, sivá li-
atina, uhlíková oceľ, hlbokoťažná
oceľ, oceľové pásy, zinková 
vstrekovaná liatina, neželezné kovy, 
chrómové, niklové a ostatné ušľachtilé
ocele  (cca. 15 - 20)
drevo (cca. 10 - 15)

Vyšší efekt brúsenia vďaka
dodatočnému vloženiu brúsneho
plátna medzi články brúsneho rúna. 

Na veľmi jemné brúsne práce.

Všeobecné pracovné pokyny:
Pri veľmi vysokých otáčkach pôsobia hrubé zrná
ako jemne obrábajúci nástroj, pri nízkych otáčkach
vytvára jemnejšie zrno hrubší efekt opracovania.
Používajte nástroje s malým prítlakom; silný prít-
lak vedie k predčasnému opotrebovaniu. Pri
nedostatočnom odbere triesky nezvyšujte prítlak,
ale používajte nástroje hrubšieho zrna.

Spoločné vlastnosti:
Čisté matovanie povrchov, obťahové matovanie, 
hodvábnolesklé finišovanie a odstraňovanie 
nečistôt ako aj oxidačných vrstiev z povrchu
kovov. Podľa použitého typu a zrnitosti možno
dosiahnuť plné efekty matovania a pololesklé
efekty povrchu bežných ocelí, chrómových ocelí,
medi, mosadze, ľahkých kovov a iných technick-
ých materiálov. Korundová zmes z normálneho a
ušľachtilého korundu. Brúsne lamely sú uchytené
v stredovom jadre z umelej živice radiálne na os. 

Upozornenie:
Pozor na smer obrábania! Nástrojesú určené 
na smer otáčania doprava.


