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AKČNÍ NABÍDKA
// Řezání - Broušení - Leštění

Platné do 30.06.2018

Nižší spotřeba energie

Leštění až do zrcadlového lesku 

Extrémní řezná rychlost
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CERAMAXX - Vysoce výkonný keramický brusný kotouč 7mm97717

Provedení
- Inovativní brusný kotouč s keramickým brusným zrnem
nejnovější generace s trvale ostrou hranou

- Zvýšená produktivita s až 3-krát snadnějším odstraněním
materiálu v porovnání s běžně dostupnými kotouči

- Maximální účinnost spojená s příjemnou manipulací
- Ekonomicky výhodné díky dlouhé životnosti
- Vynikající výkon i s nízkým přítlakem
- Broušení při ideální teplotě bez termického modrého
zabarvení minimalizuje dodatečné opracování

- Funkce F  reegrind snižuje sklopení při začátku
broušení

Použití
Ideální pro pracovníky v oblasti montáže potrubí
a plynovodů, v loděnicích, v kovostavbách, ve slévárnách, 
v oborech konstrukce užitkových vozů, ocelových staveb, 
výstavby zařízení, konstrukce jeřábů, výrobě stavebních 
strojů. Ideální řešení pro nejnáročnější broušení: Příprava 
a odstranění svarů, odstranění kapek ze svařování, 
odstranění okují, odbřitování a abrazivní broušení
na nerezové oceli nebo oceli. Fe/S/Cl ≤ 0,1 %.  

Ø  x tloušťka           Tvar         Otvor Ø Otáčky            Pracovní rychlost 97717 …
mm mm max. 1/min max. m/sec a €

115 x 7,0 zalomený 22,23 13.280 80 10 St. 4,40 001
125 x 7,0 zalomený 22,23 12.200 80 10 St. 4,80 002
180 x 7,0 zalomený 22,23 8.600 80 10 St. 8,20 004
230 x 7,0 zalomený 22,23 6.600 80 10 St. 9,90 005

STÁLE OSTRÉ HRANY PRO TRVALÝ ÚČINEK
Nová technologie spojení a mikrokrystalická struktura keramických zrn 
zajišťuje trvalé cílené uvolňování nových, ostřejších břitů. To zaručuje trvale 
dostupnou špičkovou výkonnost brusných kotoučů CeraMaxx – od začátku 
až do konce. Pro maximální řeznou rychlost, účinné odstranění materiálu
a dlouhou životnost.

Výkonnější broušení v kratší době!
Srovnávací testy v testovací laboratoři DRONCO
a u pracovníků v průmyslu působivě demonstrují 
výkonnost  brusných kotoučů CeraMaxx ve srovnání 
s brusnými kotouči prémiové třídy na trhu.

Brusný test plochy až do úplného opotřebení kotouče.
Materiál: V2A ušlechtilá ocel / Úhlová bruska 1400 W

Absolutní výsledky mohou podléhat individuálním výkyvům.

 ZAUJME SVOU RYCHLOSTÍ

 + NEPŘEKONATELNĚ ÚČINNÝ

S

+ULTRA DLOUHÁ ŽIVOTNOST

 + NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE 

=  VYSOCE EKONOMICKÉ 
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Leštící kotouč43796

G
Provedení
- Leštící kotouč pro úhlové brusky
- Leštěte velké plochy v krátkém čase až k zrcadlovému lesku
- Zrna SiC = Siliciumcarbid
- Bez železa, síry a chlorových sloučenin

Výhody:
- Čtyři leštící kroky k vysokému lesku
- Dlouhá životnost
- Rychlé a čisté opracování
- Pracuje bez leštící pasty

Výhody tohoto produktu:
- Leštěte s vaší úhlovou bruskou bez námahy i velké plochy
- Díky čtyřem leštícím kotoučům s různými rozměry zrn rychle
dosáhnete požadované povrchové úpravy

- Odstraňte také barvu bez dalších nástrojů
- Během jedné operace čistíte obrobek a zdokonalujete jeho
povrch

Použití
Vhodné pro úhlové brusky. Čištění nebo odstraňování barev 
od součástek, odstraňování plniv a tmelů (pro lakovny), 
odstraňování práškových laků, odstraňování rzi a jemné 
odstraňování otřepů, leštění rozličných materiálů.   

43796 300-304 43796 400-404

Plochý Šikmý
Zrna Ø D       Otvory-Ø H Vmax Max. povolené 43796 … 43796 …

mm mm m/s     otáčky 1/min € €
Sada 4 kusů 150 / 240 / 400 / 800 125 22,23 32 4.850 71,60 300 71,60 400
Jednotlivý 150 125 22,23 32 4.850 16,80 301 16,80 401
Jednotlivý 240 125 22,23 32 4.850 16,80 302 16,80 402
Jednotlivý 400 125 22,23 32 4.850 19,40 303 19,40 403
Jednotlivý 800 125 22,23 32 4.850 19,40 304 19,40 404

Leštěte až do zrcadlového lesku!Pracujte bez leštící pasty!
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Řezný kotouč extra tenký (ušlechtilá ocel)44824

Ø  x tloušťka   Tvar            Otvor-Ø Otáčky           Pracovní rychlost 44824 …
mm mm max. 1/min max. m/sec a €

115 x 0,75 rovný 22,23 13.300 80 25 St. 1,15 101
115 x 0,75 zalomený 22,23 13.300 80 25 St. 1,20 201
125 x 0,75 rovný 22,23 12.250 80 25 St. 1,20 102
125 x 0,75 zalomený 22,23 12.250 80 25 St. 1,25 202

44824 101+102

44824 201+202

EXTRA TENKÝ JEN 0,75 MM

EXTRÉMNÍ ŘEZNÁ RYCHLOST

0
Provedení
- Extra tenký, vysoce výkonný řezný kotouč nejnovější generace
- Zvýšená životnost a řezný výkon
- Čistý a téměř beztřepný řez s minimálním úsilím
- Dodatečné opravy (jako čištění a odstraňování otřepů) jsou minimalizovány
- Redukuje tepelné modré zabarvení
- Bez Kick-Back tendence
- 30 % méně uvolněného prachu
- Redukce hluku a tlumení vibrací
- Zvýšený výkon s výrazným snížením opotřebení nástroje
- Krátké řezné časy díky extrémní řezné rychlosti
a hrubým bočním plochám

Použití
Super tenké řezné kotouče jsou zvláště vhodné pro
tenké plechy, profily a trubky. Ale také malé průřezy, tyče
a výztužné tyče mohou být rychle a lehce řezány.  

Trenn-Polier  06.03.18  14:32  Seite 1

www.hhw.cz

     HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o.

  Novodvorská 803/82 · 142 00 Praha 4
Tel. +420 261 711 011 · Fax +420 261 710 400

E-mail: hommel@hhw.cz · www.hhw.cz

       U objednávky v celkové hodnotě nad 2 500 Kč / 100 EUR je doprava zdarma po 
České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, 

objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky.

Pro objednávky pod 2 500 Kč / 100 EUR účtujeme poplatek 150 Kč / 6 EUR za dopravu. 
Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. 

Za tiskové chyby a omyly neručíme. Nabídka platí do 30.6.2018 nebo vyprodání zásob. 
Ceny jsou uvedené v EUR bez DPH.




