Všechny akční ceny jsou v EUR bez DPH

MAXIMÁLNÍ VÝKON
ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ
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VÝROBEK ZDARMA!
K objednávce v hodnotě více než 600,00 € (bez DPH) získáte
ÚHLOVOU BRUSKU Typ L1001 (1 010 wattů)

ZDARMA!

91435 100

HOMMEL HERCULES – VŠE NA ZELENOU
V naší kampani „Řezání a broušení“ zajišťujeme, abyste
byli vybaveni vysoce kvalitními výrobky. Nabízíme vám
také komplexní balíček se všemi podpůrnými informacemi a výrobky, včetně oblastí prostředků osobní ochrany
a provozního vybavení.
Vaše bezpečnost a bezpečnost vašich zaměstnanců je
pro nás důležitá! Abychom to zajistili, sestavili jsme základní výrobky pro prostředky osobní ochrany pro bezpečnou práci.

Jako dodavatel celého sortimentu vám usnadňujeme práci a vytváříme ergonomické a řádné pracoviště pro vás
a vaše zaměstnance. Vybrané položky provozního vybavení v nové trendy barvě antracit (7035/7016) jsou robustní, vyrobené podle nejvyšších standardů kvality a nezbytné pro efektivní pracovní postup s řádem a strukturou.
TO, CO TAKÉ POTŘEBUJETE – JE UŽ TADY!

Jsme specialisté v oblasti „Řezání a broušení“. Naše kompetence podtrhuje rozsáhlý sortiment s více než 20 000
výrobky od brusiv, dílenských a přesných pilníků, vějířových brusných kotoučů, talířových kartáčů, až po frézovací a lešticí kolíky. S našimi značkami ATORN a HHW jsme
inovativní a nabízíme vám to nejlepší zde v našem katalogu výrobků.
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INFORMACE
PRO VAŠI BEZPEČNOST
Tématická oblast „broušení, kartáčování, brousicí nástroje“
se zabývá všemi otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci s ohledem na brousicí, kartáčovací a lešticí stroje,
zejména pro kovoobrábění a související nástroje. Spektrum strojů sahá od ručně vedených strojů (např. úhlové
brusky) přes jednoduché stacionární stroje (např. stojanové brusky, kyvadlové brusky a pásové brusky) až po technicky náročné víceosé CNC stroje. Nástroje zahrnují brouDRUH NEBEZPEČÍ

sicí, kartáčovací a lešticí nástroje, zejména vázaná brousicí
tělesa, brousicí nástroje s diamantem nebo nitridem boru
a brousicí prostředky na podklad. Posouzení rizik na brousicích strojích nebo v brusírnách obvykle odhalí široké
spektrum nebezpečí:

PŘÍČINA NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČNÁ SITUACE

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ

odletující úlomky brousicích nástrojů
 
dotýkání se brousicího nástroje, odletující jiskry
a oděr z broušení
neočekávané spuštění vřetena brusného kotouče
pohyblivé osy v oblasti obrábění

NEBEZPEČÍ V DŮSLEDKU MATERIÁLŮ A LÁTEK

emise brusného prachu při suchém broušení
 
emise výparů chladicího maziva a aerosolů při broušení za mokra

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

brusné jiskry jako zdroj vznícení
 
vznik hořlavého a výbušného prachu při broušení
lehkých kovů
 
vznik hořlavých a výbušných směsí olejové mlhy
a vzduchu při použití hořlavých chladicích maziv

TEPELNÁ NEBEZPEČÍ

horké povrchy obrobků po broušení

NEBEZPEČÍ V DŮSLEDKU FYZIKÁLNÍCH
VLIVŮ

hluk
 
vibrace rukou / paží na ručních strojích a ručně
vedených strojích

ELEKTRICKÁ NEBEZPEČÍ

 
úraz elektrickým proudem na ručně vedených,
elektricky poháněných brousicích strojích při vzniku
elektricky vodivého brusného prachu

NEBEZPEČÍ V DŮSLEDKU FYZICKÉ
ZÁTĚŽE / TĚŽKÉ PRÁCE (ERGONOMIE)

neergonomický design rukojetí a ovládacích prvků,
zejména u ručních strojů
chybné držení těla při broušení ručními stroji
manipulace s těžkými brousicími stroji nebo nástroji

NAŠE SLUŽBY
Rádi vám poradíme ve všech otázkách týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na vznikající
nebezpečí a požadovaná ochranná opatření při používání výše uvedených strojů a nástrojů.
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CHRAŇTE SE NA SVÉM PRACOVIŠTI!
OCHRANNÉ BRÝLE
MAX A1
Klasika mezi ochrannými brýlemi se straničkami z elastického nylonu. Dvě komponenty
tvoří pružné konce straniček s velmi měkkými
nopy, které zajišťují lepší držení těchto brýlí.
Délku straniček a sklon lze individuálně nastavit
pro přesné přizpůsobení. Boční ochrana nabízí maximální možnou bezpečnost. Testováno
podle EN 166, EN 170.
OBLAST POUŽITÍ
Broušení, soustružení a frézování, přesné mechanické práce, dílenské, montážní a laboratorní práce.

5,49
euro

Barva rámu

modrá / červená

Označení rámu

MX EN 166 FT CE

Zorník

čirý, UV 380, odolný proti poškrábání

Označení zorníku

2-1,2 MX 1 FT
Kratzfest

OCHRANA OBLIČEJE
MAX F-200
Tento obličejový štít vám nabízí vysoký stupeň
pohodlí díky odstupňovanému náhlavnímu
pásku, který se přesně přizpůsobí tvaru hlavy
v zadní části hlavy. Nastavování velikosti pásku
se provádí jednoduše ráčnou pomocí otočného
knoflíku. Náhlavní pásek je také nastavitelný ve
výšce sedu a nabízí tak absolutní, individuální
přizpůsobení každému tvaru hlavy, a tedy výjimečně pohodlné sezení s nejlepším rozložením
hmotnosti. Dodávka nezahrnuje
hledí. Kontrolováno podle EN 166.
93009 550 | Obličejový štít bez hledí
93009 551 | Polykarbonátové hledí pro
obličejový štít

93009 155

Längenverstellung Neigungsverstellung

93009 550

93009 551

kus

8,99
euro

93009 550–551

Označení rámu

MX EN 166 BT CE

Hledí

Čiré, předtvarované polykarbonátové
hledí, s nezkresleným výhledem

Označení hledí

2-1,2 MX 1 BT

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE
SLUCHU VERISHIELD
VS120
Mušlové chrániče sluchu s lehkým a polstrovaným náhlavním páskem pro precizní přesné
nastavení pro optimální usazení a přizpůsobení
každé velikosti hlavy. Velkorysý otvor skořepiny
a nová jedinečná paměťová pěna, která nabízí
kombinaci hustší a měkčí pěny pro dokonalou
izolaci a vysoký komfort při nošení. Povrch skořepin odolný vůči olejům bez problémů vydrží
i náročné podmínky použití a časté čištění. Podle EN 352-1.
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14,95
euro

93009 412

Hodnota SNR

31 dB, H = 35 dB, M = 28 dB, L = 20 dB

Použití

Pracoviště se středním až vysokým zatížení hlukem
5

NAŠE RUCE
JSOU NEJLEPŠÍ
NÁSTROJE

1

SKŘÍŇ NA RUKAVICE MECH 1
Skříň na rukavice Mech 1 se skládá ze skříně s křídlovými dveřmi a z 16 balení rukavic
ATORN A-Mech 1. Velikost rukavic si můžete
vybrat.

AKČNÍ CENA

+
2

16 BALENÍ = 192 PÁRŮ
Libovolné velikosti.

INFORMACE!
SKŘÍŇ NA RUKAVICE MECH 2
Skříň na rukavice Mech 2 se skládá ze skříně s křídlovými dveřmi a z 10 balení rukavic
ATORN A-Mech 2. Velikost rukavic si můžete
vybrat.

+
6

399,–
euro

Chcete-li si objednat akční nabídku skříní na
rukavice, obraťte se prosím na svůj zákaznický servis / provozní útvar společnosti Hommel
Hercules, protože nabídku nelze objednat
prostřednictvím internetového obchodu.

AKČNÍ CENA

399,–
euro
10 BALENÍ = 120 PÁRŮ
Libovolné velikosti.
WWW.HOMMEL-HERCULES.CZ | HOMMEL HERCULES

ATO R N A- M EC H 2
Tenké, citlivé nylonové pletené rukavice s materiálem Spandex, černý potah z mikronitrilové
pěny na dlaních a konečcích prstů,
prodloužená pletená manžeta
OBLAST POUŽITÍ
Montážní a údržbářské práce v suchých, vlhkých
nebo olejových podmínkách s vysokými nároky
na hmatovou citlivost a pohodlí při nošení, přesné práce, automobilový průmysl, logistika.

2,20

euro/pár
93206 510–515

Hmatová citlivost

Odolnost proti dalšímu trhání

Flexibilita

Odolnost proti propíchnutí

Prodyšnost

Odolnost proti olejům / tukům

Oděr

Suchý úchop

Odolnost vůči proříznutí

Mokrý úchop
Z1.0.7555

Velikost
Č. výrobku
Cena (€) za pár

93206

HOHENSTEIN HTTI

7

8

9

10

11

12

510

511

512

513

514

515

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

Balení 12 párů

KAVIC
CELÝ SORTIMENT RU
OMMEL-HERCULES.CZ
NAJDETE NA WWW.H

ATO R N A- M EC H 1
Extrémně lehké, tenké a citlivé nylonové pletené
rukavice s černým měkkým potahem z polyuretanu
na dlaních a konečcích prstů, prodloužená pletená
manžeta.

„ŘADA A-MECH“
Naši specialisté na řemeslo,
montáž a logistiku.

„ŘADA A-SHIELD“
Máme něco proti
nebezpečí pořezání.
7
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Zejména v posledních několika letech jsme se vyvinuli ve specialistu na efektivní dodávky C-dílů odpovídající poptávce a splníme
vaše nejvyšší logistické požadavky. Přitom vás, jako našeho zákazníka, podporujeme při maximálním možném využití potenciálu snižování nákladů v oblasti C-dílů.

SPRÁVNÝ VÝROBEK,
VE SPRÁVNÉ KVALITĚ,
VE SPRÁVNÍM MNOŽSTVÍ,
VE SPRÁVNÝ OKAMŽIK,
NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
Neustále analyzujeme aktuální trendy a v případě potřeby je začneme včas uplatňovat. Vy, jako náš zákazník, jste králem - s naším
webovým obchodem konfigurovatelným dle přání zákazníků a rozhraními se všemi běžnými systémy ERP to můžeme uskutečnit!
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ROZBRUŠOVACÍ
KOTOUČ S VYNIKAJÍCÍM
VÝKONEM
Vysoce výkonný rozbrušovací kotouč s vynikajícím výkonem pro intenzivní
profesionální použití, který klade na nástroj nejvyšší nároky na kvalitu. Maximální úběrový výkon a vynikající životnost.

BROUSICÍ ZRNO
POTAŽENÉ KERAMKOU
132 řezů v
V2A / úhel
20 × 20 × 3 mm

Datum spotřeby

se vyrábí pomocí nejnovější a nejmodernější technologie. Použití brousicího zrna potaženého keramikou
zvýšilo řeznou schopnost a dosáhlo
významného prodloužení životnosti.

BROUŠENÍ
S CHLAZENÍM

Toto speciální spojení bylo vyvinuto
s cílem speciálně chlazeného broušení a zabraňuje vzniku náběhových
barev.

Štítek s inovativním
systémem barevného kódování pro
ocel / ušlechtilou ocel

Zesílená boční stabilita
použitím tkaniny ze skelných vláken

Díky vynikající řezné schopnosti kotouče je vlastní hmotnost
stroje dostatečná jako přítlačný
tlak. Výkonný rozbrušovací kotouč HHW přesvědčí vysokou
bezpečností, hospodárností a
produktivitou při každodenním
používání.
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Brousicí zrno potažené keramikou, optimalizovaná směs zrn
pro zlepšení řezných vlastností.
Aktivní brusná plniva pro zlepšení řezného výkonu

Zesílená tkanina ze skelných vláken

HOMMEL HERCULES | WWW.HOMMEL-HERCULES.CZ

HHW EDICE +30 %

VÝKON ROZBRUŠOVACÍHO
KOTOUČE HHW

2,16 s

83

2,01 s

113

2,32 s

117

2,42 s

118

2,47 s

121

Působivá životnost rozbrušovacího kotouče po
117 řezech do 12 mm kulatého materiálu V2A.

1,98 s

Edice HHW +30 %

POČET ŘEZŮ → DOBA / ŘEZ ZA SEKUNDU.

132

Materiál: V2A; úhel 20 × 20 × 3 mm |
rozbrušovací kotouč 125 × 1,0 × 22,23 mm
HOMMEL HERCULES č. výrobku: 44802

SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ

POUŽITÍ
Pro tenké plechy při výrobě karoserií, cisteren a nádrží.
Ocelové kabely, tenkostěnné profily a trubky z ušlechtilé
oceli, oceli, neželezných kovů nebo kompozitních materiálů (GRP), vysokoteplotní materiály, např. opravy hnacích
ústrojí při stavbě turbín.

VÝHODY
 Rychlý postup práce díky extrémně
vysokému řeznému výkonu
 
Na milimetr přesný řez s nejmenší
vynaloženou sílou

KVALITA
FE/S/CI ≤ 0,1 % bez železa, chloru a síry.

 
Maximální životnost a tím i maximální
hospodárnost

Ø×
tloušťka
mm

Forma

Ø otvoru
mm

Otáčky
max. 1/min

Pracovní
rychlost
max. m/s

44802
€

...

115 × 1,0

rovné

22,23

13 300

80

50 ks

0,65

201

125 × 1,0

rovné

22,23

12 250

80

50 ks

0,70

202

125 × 1,6

rovné

22,23

12 200

80

50 ks

0,75

205

180 × 1,6

rovné

22,23

8 500

80

25 ks

1,30

203

230 × 1,9

rovné

22,23

6 650

80

25 ks

1,75

204

 
Řez s nízkými vibracemi a snížená
hlučnost a prašnost
 
Řezy s malým množstvím otřepů až
bez otřepů šetří nehospodárné následné opracování
 
Žádná tepelná zátěž, zabraňuje zbarvení obrobku do modra

HHW BOX

Praktický úložný box s 10 dělicími příčkami
125 × 1 mm a nosným jádrem pro nerozbitnou
přepravu.
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Ø × tloušťka
mm

Forma

Ø otvoru
mm

Otáčky
max. 1/min

Pracovní
rychlost
max. m/s

Balení
= 10 ks

44802
€

...

125 × 1,0

rovné

22,23

12 250

80

1 ks

7,00

200
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LAMELOVÉ
KOTOUČE
ZIRKONOVÝ KORUND

LAMELOVÉ KOTOUČE ZIRKONOVÝ KORUND PRO OCEL
A UŠLECHTILOU OCEL
Lamelové kotouče pro povrchové opracování
ušlechtilé oceli a oceli s vysokým úvěrovým výkonem. Kotouče se kromě úběrového výkonu vyznačují vysokou životností.
Ideální pro efektivní použití na ušlechtilou ocel!
Konstantně ostré hrany díky použití zirkonového
korundu. Talíř vyrobený z robustní skleněné tkaniny
splňuje svou extrémní pevností vysoký bezpečnostní standard.

VÝHODY
 
Zvláště nízké vibrace a nízká hlučnost
 
Prodloužená životnost a agresivní úběrové chování
 
Přeostřovací efekt díky použití zirkonového korundu

PŘESNÉ PROVEDENÍ NENÍ
PROBLÉM ANI PRO NEZKUŠ E N É U Ž I VAT E L E .

DOTAZY NA NAŠE PRODUKTOVÉ MANAŽERY!
Máte dotazy týkající se naší kampaně "ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ"? ...
Pak se zeptejte přímo našich produktových manažerů na
hommel@hhw.cz
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1 2 ° V Y P O U K LÝ T VA R

8 ° V Y P O U K LÝ T VA R

0° ROVNÝ TVAR

V kombinaci s výkonnými úhlovými bruskami (> 1 400 W) vykazuje brusný kotouč svůj agresivní řezný výkon a současně zaručuje vysoký komfort broušení. To vede k maximálnímu úběrovému výkonu.

1 2 ° V Y P O U K LÝ T VA R
PRO SPECIÁLNÍ PRÁCE

Lamelový kotouč ATORN sestává
z povrchové plochy zakřivené o 12°
a je správnou volbou pro vysoký úběrový výkon na hranách, svarových
švech a jiných malých plochách.
Vějířovité uspořádání brusných lamel
vytváří rovnoměrný vzhled povrchu,
takže ani při použití hrubých zrnitostí
není nutné žádné dodatečné opracování obrobků.
43770 101–103 | 43771 101–103

8 ° V Y P O U K LÝ T VA R S E
SPECIÁLNÍ GEOMETRIÍ
LAMEL

0°ROVNÝ TVAR SE
SPECIÁLNÍ GEOMETRIÍ
LAMEL

Lamelové kotouče ATORN sestávají
z povrchové plochy zakřivené o 8°.
Lamely jsou díky speciálnímu sklonu rovnoměrně zatěžovány a na
neopotřebovávají se z jedné strany.
Jsou správnou volbou pro vysoký
úběrový výkon na hranách, svarových švech a jiných malých plochách.

Lamelový kotouč ATORN 0° má rovný
tvar, uživatel pracuje s celou dostupnou plochou použití. Je ideální pro
práce jako je rovinné a plošné broušení.
43782 101–103 | 43783 101–103

Vějířovité uspořádání brusných lamel
vytváří rovnoměrný vzhled povrchu,
takže umožňují homogenní brusný
obraz i při agresivní práci a odvádějí
vynikající práci i po dlouhé době používání.
43776 101–103 | 43777 101–103

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ | POUZE DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB

13

Třída

Oblasti použití

Vlastnosti

Agresivita

Ušlechtilá ocel

Typ zrna

Zirkonový korund

Životnost

ocel

Talíř

Skleněná tkanina

Provedení

12° | 8°

VYPOUKLÝ TVAR
U lamelového kotouče ATORN s vypouklým tvarem jsou
lamely uspořádány v mírném sklonu. Tento speciální
sklon lamel vytváří homogenní brusný obraz i při agresivní práci. Protože jsou lamely rovnoměrně zatěžovány,
neopotřebovávají se z jedné strany a přispívají k dlouhé
životnosti. K dlouhé životnosti a vynikajícímu chování při
broušení přispívá také zrnitost ze samoostřicího zirkonového korundu a talíř z odolné skleněné tkaniny.

POUŽITÍ
Lamelový kotouč ATORN ve vypouklém provedení je velmi vhodný pro práce jako je odhrotování a srážení hran,
ale také pro vyrovnávání a úběrové broušení. Lamelové
kotouče ATORN jsou k dispozici v různých velikostech
zrna pro jemné a hrubé broušení.

UPOZORNĚNÍ:
Při pracovnímu úhlu 15-20° umožňuje vypouklý tvar broušení na těžko přístupných místech.

UPOZORNĚNÍ:
Při pracovnímu úhlu 15-20° umožňuje vypouklý tvar broušení na těžko přístupných místech.

115 mm Ø
Zrnitost

Ø otvoru
mm

40

22,23

60
80

KVALITA
Brousicí zrno zirkonový korund (ZA).

125 mm Ø

115 mm Ø

43770
€

...

43771
€

...

Zrnitost

Ø otvoru
mm

10 ks

1,79

101

1,79

101

40

22,23

22,23

10 ks

1,79

102

1,79

102

60

22,23

10 ks

1,79

103

1,79

103

80

125 mm Ø

43776
€

...

43777
€

...

10 ks

1,79

101

1,79

101

22,23

10 ks

1,79

102

1,79

102

22,23

10 ks

1,79

103

1,79

103

43770 – 43771 | 43776 – 43777

BRUSNÉ LAMELY
Brousicí nástroj je optimálně
navržen pro použití na vysokorychlostních úhlových bruskách (80 m/s) a odpovídajících
aplikacích. To zaručuje nejlepší
brusný výkon a dlouhou životnost.

POROVNÁNÍ VÝKONU VŮČI BĚŽNÝM KOTOUČŮM PRO BROUŠENÍ NA HRUBO
Material abtrag (g)

350
300
250
200
150
100
50
5

15

25

35

45

55

65

75
Zeit (min)

ATORN
Scheibe

Herkömmliche
Schruppscheibe

Grundmaterial
St 50
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Třída

Oblasti použití

Vlastnosti

Agresivita

Ušlechtilá ocel

Typ zrna

Zirkonový korund

Životnost

ocel

Talíř

Skleněná tkanina

Provedení

0° rovný tvar

0° ROVNÝ TVAR
Rovný tvar nabízí maximální plochu použití pro povrchové opracování. Spolu s agresivním řezným výkonem to
zaručuje rychlý postup práce při broušení povrchů. Při
použití na výkonných úhlových bruskách dosahuje kotouč nejlepšího úběrového výkonu. Kromě toho nabízí
– tak jako všechny lamelové kotouče ATORN – vynikající
životnost. Lamelové kotouče ATORN v rovném provedení jsou k dispozici v různých průměrech a v různých velikostech zrn pro jemné a hrubé broušení.
POUŽITÍ
Pro všechny úhlové brusky. Pro rovinné a plošné broušení pro opracování svarových švů. Pro odstraňování otřepů, rzi, čištění odlitků.
Kvalita
Brousicí zrno zirkonový korund (ZA).

115 mm Ø
Zrnitost

Ø otvoru
mm

40

22,23

60
80

125 mm Ø

43782
€

...

43783
€

...

10 ks

1,79

101

1,79

101

22,23

10 ks

1,79

102

1,79

102

22,23

10 ks

1,79

103

1,79

103

VYBERTE SI SPRÁVNÝ TVAR

Vypouklý talíř z brusného mopu brousí s užší plochou
použití než rovný. Díky bodovému použití dosahuje vypouklé provedení většího úběru za jednotku času než
rovné provedení, a je proto zvláště vhodné pro opracování hran a svarových švů. Rovné provedení se převážně
používá pro rovinné a plošné broušení.
ZÁKLADNÍ TALÍŘ

ROVNÝ TVAR

FIXAČNÍ PRYSKYŘICE
Fixační pryskyřice je spojovací článek mezi základním
talířem a brusnými lamelami. Zajišťuje, že při správném
použití se žádné brusné lamely nemohou oddělit od
základního talíře. Mimo jiné také zajišťuje zachování
odolnosti proti rozbití.

VYPOUKLÝ TVAR

ODDĚLOVÁNÍ A BROUŠENÍ | WWW.HOMMEL-HERCULES.CZ15

DÁVÁME KONEČNÝ
VZHLED
43648 101–110

ÚSPORNÉ ROLE S BRUSNOU
TKANINOU NORMÁLNÍ KORUND
- Robustní, olejovzdorná a pružná bavlněná tkanina
- Vynikající brusný výkon díky kvalitnímu
normálnímu korundu (vázáno na plně syntetickou pryskyřici AO)
a hustému rozptylu
- Nosné jádro pro uchycení na držák úsporné role
POUŽITÍ
Ruční a strojní broušení (šířka: 115 mm) legovaných a nelegovaných ocelí, ušlechtilé oceli, chromové a chromniklové oceli, mosazi,
bronzu, dřeva, laků a plastů. Jemné opracování profilů a otvorů.
Čištění částí strojů, válců a hřídelí. Čištění kontaktních ploch a univerzální použití na dřevo a jiné materiály.

43648 201–210

43648 301–310

43648 401–409

25 mm
Odtrhávací box

16

40 mm
Odtrhávací box

50 mm
Úsporná role

115 mm
Úsporná role

Zrnitost

Délka role
m

43648
€

...

43648
€

...

43648
€

...

43648
€

...

40

50

11,90

101

18,60

201

24,00

301

57,00

401

60

50

11,90

102

18,60

202

24,00

302

57,00

402

80

50

11,90

103

18,60

203

24,00

303

57,00

403

100

50

11,90

104

18,60

204

24,00

304

57,00

404

120

50

11,90

105

18,60

205

24,00

305

57,00

405

150

50

11,90

106

18,60

206

24,00

306

57,00

406

180

50

11,90

107

18,60

207

24,00

307

57,00

407

240

50

11,90

108

18,60

208

24,00

308

57,00

408

320

50

11,90

109

18,60

209

24,00

309

57,00

409

400

50

11,90

110

18,60

210

24,00

310

–

–

ARCHY BRUSNÉ TKANINY
NORMÁLNÍ KORUND
PROVEDENÍ
- Robustní, olejovzdorná a pružná bavlněná tkanina
- Vynikající brusný výkon díky kvalitnímu normálnímu
korundu (vázáno na plně syntetickou pryskyřici AO)
a hustému rozptylu
POUŽITÍ
Ruční broušení legovaných a nelegovaných ocelí, ušlechtilé
oceli, chromové a chromniklové oceli, mosazi, bronzu, dřeva,
laků a plastů. Jemné opracování profilů a otvorů. Čištění částí
strojů, válců a hřídelí. Čištění kontaktních ploch, jakož i univerzální použití na dřevo a jiné materiály.

43649 101–110

VÝHODY
 
Pro náročné broušení, např. jemné obrábění, dokončování povrchové úpravy strojních
částí, čištění kontaktních ploch
 
Vynikající brusný výkon díky plně syntetické
pryskyřičné vazbě a hustému rozptylu
 
Robustní, olejovzdorná a velmi pružná bavlněná tkanina

Zrnitost

Rozměr
mm

43649
€

...

40

230 × 280

50 ks

0,55

101

60

230 × 280

50 ks

0,55

102

80

230 × 280

50 ks

0,55

103

100

230 × 280

50 ks

0,55

104

120

230 × 280

50 ks

0,55

105

150

230 × 280

50 ks

0,55

106

180

230 × 280

50 ks

0,55

107

240

230 × 280

50 ks

0,55

108

320

230 × 280

50 ks

0,55

109

400

230 × 280

50 ks

0,55

110

 
Kvalitní zrno korundu

17
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VÝROBKY | SERVIS
Automatizované procesy objednávání | Maximální efektivita nákladů | Zásobovací systémy | Spolehlivost | 24/7 | servis | Profesionální management C-dílů | Dodavatel kompletního sortimentu |
Optimalizace procesů | Tým specialistů
S našimi specialisty ve výrobních skupinách pro obrábění, řezání
a broušení, měřicí techniku, bezpečnost práce (OOP), nástroje
a provozní vybavení máte k dispozici speciální odborné znalosti.
Naše vysoce výkonné portfolio výrobků založené na mixu vysoce kvalitních vlastních značek v kombinaci s předními světovými
výrobci zajišťuje maximální efektivitu nákladů a bezpečnost ve
vašich výrobních procesech.
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PRO ERGONOMICKÉ A ŘÁDNÉ PRACOVIŠTĚ
DÍLENSKÝ VOZÍK 7 ZÁSUVEK
- Odolný proti překlopení díky individuálnímu zámku
zásuvek
- Stabilní konstrukce z ocelového plechu s pracovní
deskou z plastu ABS včetně integrovaných vaniček na
malé díly
- Pogumované ochranné profily hran na rozích chrání
vozík před poškozením
- Individuální možnosti upevnění díky obdélníkové mřížce s otvory 10 × 10 mm, vzdálenost od středu otvoru ke
středu otvoru 38 mm na bočních stěnách, např. pomocí
háčků na nářadí nebo jiných doplňků (držák plechovek,
papírový koš atd.)
- Ergonomická hliníková rukojeť pro jízdu a řízení
- 100 % výsuv zásuvky
- Individuální uzamčení zásuvek, integrované v krytu
zásuvky

- Centrální zamykání pomocí válcového zámku včetně
2 vzpěrných klíčů
- 2 velká kola s kuličkovými ložisky Ø 140 mm, 2 otočná
kolečka Ø 100 mm, z nichž jedno má parkovací brzdu
- Nosnost zásuvky: 25 kg
- Barva těla vozíku RAL 7035 světle šedá
- Barva zásuvek RAL 7016 antracitová šedá
UPOZORNĚNÍ:
Pro vytvoření jednotlivých vložek z tvrdé pěny vhodných
pro tyto zásuvky použijte následující světlé vnitřní rozměry: šířka 468 mm, hloubka 333 mm.

,–
349
o
eur

3

81734 10

VÝHODY
 
Odolný proti překlopení díky
individuálnímu zámku zásuvek
 
100 % výsuv zásuvky
 
k dostání v expresním programu

EXPRESS
PROGRAMM

5 Tage abgehend

TECHNICKÉ ÚDAJE:
V × Š × H: 925 × 645 × 425 mm
Počet zásuvek: 7
Vnitřní rozměr zásuvek
šířka × hloubka: 475 × 345 mm
Výška panelu zásuvky:
5 × 65 / 2 × 140 mm
Celková nosnost (statická): 300 kg

20
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SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI
- Ještě lepší provozní bezpečnost a odolnost proti
opotřebení
- Ergonomicky atraktivní vzhled díky zapuštěné rukojeti
Ergo-Lock (zámek se 3 západkami) v černé barvě se
2 klíči
- Zavěšení dveří s úhlem otevření cca 110°
- Středová výztuž dveří pro vysokou stabilitu dveří
- Vysoká flexibilita zařízení interiéru díky nastavitelnosti
v 15 mm mřížce
- Vysoká nosnost na pozinkovanou polici: 70 kg

239,–

euro

85120 201

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vnější rozměry Š × H: 930 × 400 mm
Výška: 1 950 mm
Počet polic: 4
Barva těla skříňky: RAL 7035
Barva dvířek: RAL 7016

VÝHODY
zámek se 3 západkami
vysoká nosnost
 
k dostání v expresním programu

EXPRESS
PROGRAMM

5 Tage abgehend

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ | POUZE DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB
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PRACOVNÍ STŮL MODEL 106 V
- Pracovní deska z masivního buku (BMP)
- Olejovaný povrch
- Tloušťka desky 50 mm
- Lze několikrát obrousit s extrémně dlouhou životností
- Robustní a extrémně odolný, díky speciálnímu a jedinečnému lepení desek: desky s lepenými zuby na
podélné straně s cca 60 % lepeného povrchu navíc
zajišťují optimální příčné vyztužení a hodnoty zatížení
- Celkové zatížení pracovního stolu 1 500 kg s rovnoměrně rozloženým plošným zatížením
- Testováno TÜV GS
- Skříň v robustní svařované konstrukci z ocelového
plechu
- Užitná výška skříně 540 mm (= světlý vnitřní rozměr)
- Podstavce ze čtyřhranné ocelové trubky
45 × 45 × 2 mm, 1x s nastavením úrovně
- Zásuvky sériově se 100 % výsuvem
- Individuální zámek zásuvek
- Nosnost zásuvek 100 kg
- Vnitřní rozměr zásuvek Š × H: 500 × 540 mm

- Vysoce kvalitní hliníková lišta s popisovacími lištami
- Centrální zamykání: Vyměnitelný válec DOM
- Zámek s možností hlavního klíče
- Při vytváření uzamykacích systémů lze standardní
zamykací jádro jednoduše vyměnit za uzamykací jádro
kompatibilní s uzamykacím systémem
- Povrch s práškovým lakováním
- Skříň RAL 7035 světle šedá / čela RAL 7016 antracitová
šedá
UPOZORNĚNÍ:
- Pro vytvoření jednotlivých vložek z tvrdé pěny vhodných použijte světlé vnitřní rozměry:
Š × H: 490 mm × 530 mm
- Údaje o nosném zatížení vždy u rovnoměrně rozloženého povrchového zatížením

VÝHODY
1 500 kg nosné zatížení
100 % výsuv zásuvky
k dostání v expresním programu

EXPRESS
PROGRAMM

5 Tage abgehend

je kulatým kmeVýroba počína
u z masivního
nem až po desk
e z jedné ruky.
buku ANKE. Vš

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní deska D × H: 1 500 × 700 mm
Výška k horní části desky: 850 mm
Deska: BMP
Hmotnost: cca 125 kg
Barva skříně: RAL 7035 světle šedá
Barva čela: RAL 7016 antracitová šedá

839,–
euro

82075 605
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BEZPEČNOSTNÍ
DŘEVĚNÝ POCHOZÍ ROŠT
- S protiskluzovým systémem
- Masivní bukové dřevo
- Bezpečný při došlápnutí
- Rolovací
- Flexibilní
- Izolující
- Bezúdržbový
- Uměle sušené dřevěné lišty
- Bez deformace a pnutí
- Velké tlumení
- Pružný
- Dlouhá životnost
- Gumové patky odolné vůči benzínu a oleji
- Nerezová ocelová napínací lana z ušlechtilé oceli
- Bez klínu pro nájezd na širokých stranách a
bez zkosení na dlouhé straně
- 5 let záruka

169,–

euro

82405 201

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměr D × Š:
1 500 × 800 mm
Šířka lišty: 80 mm
Výška pochozího roštu: 35 mm
Podpůrné gumy: 2řadé

EXPRESS
PROGRAMM

5 Tage abgehend

ERGONOMICKÁ ROHOŽ NA PRACOVIŠTĚ
- 100 % nitrilový kaučuk
- Odolná vůči většině průmyslových olejů a chemikálií
- Drsný protiskluzový povrch R10 podle DIN 51130
a BG Rule BGR181
- Dodávána se 3 integrovanými, zkosenými,
oranžovými bezpečnostními hranami
- Bez silikonu, a proto vhodná pro lakovny automobilů
- Tloušťka materiálu 22 mm
POUŽITÍ:
- Pro vysoké namáhání
- Pro vlhké, mastné, průmyslové oblasti
- Robustní gumová směs vhodná pro vícesměnné provozy
- Žádné posouvání rohože
UPOZORNĚNÍ:
Zhotovení na míru na vyžádání.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry D × Š: 970 × 1 630 mm
Tloušťka materiálu: 22 mm

169,–

euro

EXPRESS

82409 102

PROGRAMM

5 Tage abgehend
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ŽKY ZE STARVŠECHNY POLO
ALE
LÍČKU DOKON
TOVACÍHO BA
H
VÝDEJOVÝC
ZAPADAJÍ DO
AUTOMATŮ.

S TA RTOVAC Í
BALÍČEK

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ
OBSAH SADY
93009 412 | MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU | 2 KUSY
44802 202 | ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE | 300 KUSŮ
43777 101 | LAMELOVÝ KOTOUČ | 100 KUSŮ
93009 155 | OCHRANNÉ BRÝLE MAX A1 | 5 KUSŮ
93206 513 | RUKAVICE ATORN A-MECH 2 VEL. 10 | 12 KUSŮ

CENA ZA SADU

429,–
euro

99800 030
1
0
%
Cenová výhoda
za
individuální nákup

v akci

ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO
HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.
Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | 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 30.4.2021 nebo do
vyprodání
24 zásob. Na uvedené akční ceny se nevztahuje žádná další sleva. Ceny jsou uvedené v EUR bez DPH.
HOMMEL

ALL LIGHTS ON
GREEN
HERCULES | WWW.HOMMEL-HERCULES.CZ

