 KOV

Kompaktní řešení pro úhly a hrany.
Bruska na koutové svary FEIN KS 10-38 E
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I na úzkých místech můžete pracovat velmi přesně:
s bruskou na koutové svary FEIN KS 10-38 E.
S bruskou na koutové svary firma FEIN doplňuje svůj sortiment
v oblasti opracování nerezových ploch. Malý a šikovný přístroj s
plochou konstrukcí přesně a rychle zpracuje koutové svary po
svařování. Tato bruska může vyrovnávat, zabrušovat a leštit i v těch
nejmenších úhlech a rozích, a perfektně odstraňovat škrábance a nerovnosti. Vždy s otáčkami optimálně přizpůsobenými každé aplikaci
a s příslušenstvím FEIN pro perfektní výsledky bez dodatečné práce.

Přehled výhod pro Vás
ɰɰ Flexibilní použití díky nástavci otočnému bez použití nářadí.
ɰɰ Plochá konstrukce pro rohy, úhly a těžko dostupná místa.
ɰɰ Elektronické nastavení otáček.
ɰɰ Vysoká životnost řemenového pohonu díky bezúdržbovému
systému upínání.
ɰɰ Kvalita Made in Germany

Bez údržby
Komfort

Robustní, řemenový upínací
systém.

Patentované zajištění vřetena
pro rychlou výměnu nástroje.

Praktické řešení
4 - metrový kabel pro velký
dosah v kvalitě H07.
Kompaktnost

Vytrvalost

Plochá hlava s konstrukční
výškou jen 33 mm.

Výkonná strojní jednotka
800 W pro nepatrné zahřívání
i při trvalém nasazení.

Bez vibrací
Sériově s antivibrační rukojetí.
Flexibilita
Nástavec otočný bez nářadí.
Technické údaje
Provedení

Bezpečnost
Nastavitelný a odnímatelný kryt
proti jiskrám bez použití nářadí.
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KS 10-38 E

Nominální příkon

W

800

Volnoběžné otáčky

1 / min

Obvodová rychlost max.

m/s

29,5 (při 3 750 1/min)

Hmotnost (EPTA)

kg

3,2

Průměr nástroje

mm

150

1 350 – 3 750

Náběhové zbarvení lze rounovým
kotoučem jemně a bez poškození sousedních dílů rychle odstranit.

Koutové svary se vybrousí rounovým kotoučem na požadovaný profil.
Tvarovací kámen vytvoří na rounovém
kotouči správný tvar.

Koutové svary můžete na zrcadlový lesk
vyleštit plstěným kotoučem a lešticími
pastami.

Díky velké hloubce zanoření a otočnému nástavci stroje se můžete dostat i na
těžko dostupná místa.

Sada s bruskou na koutové svary FEIN KS 10-38 E
Základní vybavení pro práce na těžko dostupných místech:
Odstraňování náběhových barev z koutových svarů, broušení
koutových svarů, vyrovnávání a satinování kontur.
ɱɱ Bruska na koutové svary KS 10-38 E v plastovém kufříku
ɱɱ po jednom rounovém kotouči, střední (Ø 150 mm),
tloušťka 3 a 6 mm
ɱɱ po jednom rounovém kotouči, jemný (Ø 150 mm),
tloušťka 3 a 6 mm
ɱɱ Tvarovací kámen k profilování rounových kotoučů
Objednací číslo

7 221 67 60

Příslušenství
Hrubý rounový kotouč, Ø 150 mm
S vysokým úběrovým výkonem k
broušení, odstraňování okují a satinování
koutových svarů.

Jemný rounový kotouč, Ø 150mm
Odstraňuje náběhové barvy a lehké
škrábance, ideální k přípravě k leštění
koutových svarů.

Plstěný kotouč, Ø 150mm
K leštění koutových svarů až na
zrcadlový lesk v kombinaci s lešticími
pastami FEIN.

Stahovací krém bílý
Ke stahování a leštění na vysoký lesk
v kombinaci s plstěným kotoučem
	
		

Tloušťka
mm
Ks

Objednací číslo

Tloušťka
mm
Ks

Objednací číslo

3

1

6 37 34 001 01 0

3

1

6 37 34 005 01 0

6

1

6 37 34 002 01 0

6

1

6 37 34 006 01 0

Střední rounový kotouč, Ø 150 mm
K broušení, vyrovnávání, odstraňování
okují a pro jemné satinační výbrusy
koutových svarů. Odstraňuje lehké
škrábance na profilech a plochách.

Velmý jemný rounový kotouč,
Ø 150 mm
K předběžnému leštění povrchů koutových svarů. Rychle odstraní náběhové
barvy bez úběru svaru.

Tloušťka
mm
Ks
6

1

		

Objednací číslo

3

1

6 37 34 003 01 0

6

1

6 37 34 004 01 0

Tloušťka
mm
Ks
6

1

Objednací číslo
6 37 34 007 01 0

Vídeňské vápno
Čisticí prášek na ušlechtilou ocel k odstranění lešticí pasty a otisků prstů, 1 kg.
	

Tvarovací kámen
K nabroušeni rounových kotoučů pro
stejne tvary koutovych svarů.

	

Tloušťka
mm
Ks

Objednací číslo
6 37 18 011 01 0

Objednací číslo
6 37 19 011 01 0

Objednací číslo
6 37 26 009 01 6

		

Objednací číslo
6 37 26 007 01 4

Utěrka z mikrovlákna
Kvalita a jemnost, na čištění zbytků po
leštění. Bezlemové provedení pro práci
bez škrábanců a chlupacení.
	
		

Objednací číslo
6 37 33 003 01 0

Červený krém na předběžné leštění
Na předběžné leštění v kombinaci
s plstěným kotoučem.
	
Objednací číslo
		

6 37 26 008 01 2
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Profitujte ze 3leté záruky FEIN PLUS
Na veškeré elektronářadí značky FEIN poskytujeme také 3letou
záruku FEIN PLUS. Stačí, když své nově zakoupené elektronářadí
FEIN do 6 týdnů zaregistrujete na stránkách www.fein.com.

Rady se Vám dostane v nejbližší specializované prodejně:

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421-31-780 82 90 / 91
www.fein.com

Vytištěno v Německu. Obrazový materiál má nezávazný charakter. Technické změny vyhrazeny. 1 88 31 771 11 0 09.11 CS

Jen klikněte a dozvíte se více:
www.fein-edelstahl.com

