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Sada kotoučů pro řezání kovu a nerezové oceli 60 ks  

Popis výrobku
Vybavení skříněk na nářadí obsahující sadu nejčastěji používaných materiálů pro řezání a obrábění kovů. Sady 
korundových kotoučů zabalené v kovových krabicích umožňují jejich pohodlné skladování a snadný přístup kdykoli 
a kdekoli. Spojení velmi oblíbených a často používaných materiálů hojně používaných v každé mechanické, 
řemeslné i automobilové dílně.  

Charakteristika
 . korundové kotouče pro řezání kovu a nerezové oceli o tloušťce 1,0 mm zaručují rychlé a přesné řezání s 

minimální ztrátou materiálu;
 . kotouče pro řezání kovu s různými vlastnostmi a s různým počtem zubů umožňují řezání plechu pomocí 

vykružovačky;
 . brusné kotouče o průměru 125 mm se suchým zipem jsou ideální pro zpracování a konečnou úpravu kovových 

povrchů po řezání;
 . technická pěna EVA umožňuje udržovat na pracovišti pořádek a zajišťuje snadný a pohodlný přístup k často 

používaným nástrojům.

Sada obsahuje::
Korundové kotouče pro řezání kovu a nerezu 
HT6D630 - 115 x 1,0 x 22,23 mm - 20 ks 
HT6D631 – 125 x 1,0 x 22,23 mm – 20 ks
Brusný kotouč se suchým zipem na broušení kovu a dřeva G40 HT8D101 - 125 mm - 5 ks
Kotouče pro řezání kovu 
HT6D671 - 12 TPI, 76 mm - 5 ks 
HT6D672 – 8 TPI, 100 mm – 5 ks 
HT6D673 – 21 TPI, 132 mm – 5 ks

Technická data

HT7G155 5902801377006 39,5 x 18 cm 1 12

PRODUKTOVÁ KARTA

×60 EVA


