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Set de discuri pentru tăierea metalului și a oțelului 
inoxidabil 60 buc.  

Descrierea produsului
Inserție pentru cutia de scule cu un set de materiale utilizate cel mai frecvent pentru tăierea și prelucrarea 
metalelor. Ambalate în cutii metalice, seturile de discuri cu corund permit o depozitare convenabilă și un acces 
ușor în orice moment. Un set de materiale foarte populare și frecvent utilizate în fiecare atelier mecanic, artizanal 
și auto.  

Caracteristici
 . discurile cu corund de 1,0 mm grosime pentru tăierea metalului și a oțelului inoxidabil garantează o tăiere 

rapidă și precisă, cu pierderi minime de material;
 . pânzele de ferăstrău pentru tăierea metalelor, cu diferite caracteristici și număr de dinți, permit tăierea colilor 

de tablă cu ferăstrăul;
 . discurile abrazive cu diametru de 125 mm cu velcro sunt ideale pentru prelucrarea și finisarea suprafeţelor 

metalice după tăiere;
 . spuma tehnică EVA menține locul de muncă ordonat, oferind acces ușor și convenabil la uneltele utilizate 

frecvent.

Setul include:
Discuri cu corund pentru tăierea metalelor și inoxului  
HT6D630 - 115 x 1,0 x 22,23 mm – 20 buc. 
HT6D631 – 125 x 1,0 x 22,23 mm – 20 buc.
Krążek ścierny z rzepem do szlifowania metalu i drewna G40 HT8D101 - 125 mm – 5 buc.
Brzeszczoty do cięcia metalu 
HT6D671 – 12 TPI ,76 mm – 5 buc. 
HT6D672 – 8 TPI, 100 mm – 5 buc. 
HT6D673 – 21 TPI, 132 mm – 5 buc.

Fia technica

HT7G155 5902801377006 39,5 x 18 cm 1 12

FIA DE PRODUS

×60 EVA


