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Sanační bruska na plochy, 180 mm

LD 24-6 180, Kit TH-Jet Objednávkové číslo
418.870

Sanační bruska na plochy, 180 mm

+ Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže
plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
+ Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje
ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
+ Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spouštění bez přetížení elektrické sítě
+ Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
+ Odsávací kryty: s výškovým nastavením
+ Odsávací hubice: 32 mm vnější Ø
+ Aretace vřetene
+ Velice vhodné pro větší plochy
+ Optimální vedení díky zadní rukojeti
+ S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro
optimální ovládání a vedení stroje
+ Sací hadice/adaptér nejsou obsaženy v základním vybavení
+ Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
+ Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého
starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené
vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší
životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Technické atributy

Ø kotouče 180 mm

Počet otáček při chodu
naprázdno

6500 ot/min
 

Příkon 2400 W

Výkon 1450 W

Upnutí nástroje M 14 

Délka kabelu 4,0 m

Rozměry (d x š x v)
 

570 x 240 x
140 mm

Hmotnost 6,6 kg

základní vybavení

1 diamantový brusný talíř
Thermo-Jet

359.386 
 

1 kryt na odsávání s
gumovým kroužkem pro
odsávání

421.154 
 
 

1 sací adaptér 393.398 

1 upínací matice M14 100.080 

1 upínací příruba vel. 17 191.604 
 

1 rámová rukojeť 1 ks 

3 držáky kabelu 302.538 (3x) 

1 imbusový klíč, vel. 6 256.832 

1 klíč pro matice s čelními
otvory

392.537 
 

1 přepravní kufřík 444.391 
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Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet Objednávkové číslo
359.386

Technické atributy

Rozměr v mm 180 Ø 

Jednotka balení 1 

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na
odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší
životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet Objednávkové číslo
359.408

Technické atributy

Rozměr v mm 180 Ø 

Jednotka balení 1 

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel,
omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.
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Příslušenství

PKD-brusný talíř Objednávkové číslo
420.425

Technické atributy

Rozměr v mm 180 Ø 

Jednotka balení 1 

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na
změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Objednávkové číslo
420.409

Technické atributy

Rozměr v mm 180 Ø 

Jednotka balení 1 

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po
broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.
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Příslušenství

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem Objednávkové číslo
421.154

Technické atributy

Rozměr v mm 180 Ø 

Jednotka balení 1 

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Pryžový odsávací kroužek Objednávkové číslo
258.626

Technické atributy

Rozměr v mm 180 Ø 

Jednotka balení 1 

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Přepravní kufřík Objednávkové číslo
444.391

Technické atributy

Hmotnost 4,0 kg

Jednotka balení 1 

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na
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držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.
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