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Zestaw tarcz do cięcia metalu i stali nierdzewnej 60 szt.  

Opis produktu
Wkład do szafek narzędziowych z zestawem najczęściej używanych materiałów do cięcia i obróbki metalu. 
Zapakowane w metalowe pudełka zestawy tarcz korundowych umożliwiają ich wygodne przechowywanie i łatwy 
dostęp w każdej chwili. Zestawienie bardzo popularnych i często używanych materiałów szeroko stosowanych 
w każdym warsztacie mechanicznym, rzemieślniczym, samochodowym.  

Charakterystyka
 . tarcze korundowe do cięcia metalu i stali nierdzewnej o grubości 1,0 mm gwarantują szybkie i precyzyjne cięcie 

przy minimalnej stracie materiału;
 . brzeszczoty do cięcia metalu o różnej charakterystyce i ilości zębów umożliwiają cięcie arkuszy blachy na 

pomocą wyrzynarki;
 . krążki ścierne o średnicy 125 mm z rzepem idealnie nadają się do obróbki i wykończenia powierzchni 

metalowych po cięciu;
 . pianka techniczna EVA pozwala na zachowanie porządku w miejscu pracy zapewniając łatwy i wygodny dostęp  

do często używanych narzędzi.

Zestaw zawiera:
Tarcze korundowe do cięcia metalu i inoxu 
HT6D630 - 115 x 1,0 x 22,23 mm – 20 szt. 
HT6D631 – 125 x 1,0 x 22,23 mm – 2 0szt.
Krążek ścierny z rzepem do szlifowania metalu i drewna G40 HT8D101 - 125 mm – 5 szt.
Brzeszczoty do cięcia metalu 
HT6D671 – 12 TPI ,76 mm – 5 szt. 
HT6D672 – 8 TPI, 100 mm – 5 szt. 
HT6D673 – 21 TPI, 132 mm – 5 szt.

Dane techniczne

HT7G155 5902801377006 39,5 x 18 cm 1 12

KARTA PRODUKTOWA

×60 EVA


