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DIAMANTOVÉ A CBN NÁSTROJE
Pod značkou DP nabízíme ucelený sortiment vlastních nástrojů doplněný o produkty českých a zahraničních
výrob ců. Klademe důraz na vyso kou kva li tu za pří zni vou cenu. Sortiment DP dopl ňu je me výhrad ním
zastoupením firem MEISTER Abrasives (brusivo v keramických vazbách), DR. KAISER (diamantové rotační
orovnávače – kladky), HESON (brusná tělíska a pilníky – galvanika), BECKER (PKD a CBN břitové destičky).
Pružným a odborným servisem v certifikovaném systému jakosti dle ISO 9001 uspokojujeme od roku 1999
stovky zákazníků v České republice, na Slovensku a dalších státech EU.

OROVNÁVÁNÍ
DP diamantové orovnávače jednozrnné broušené
kužely, střechy, Diaform, Fortuna, Reishauer …
a servis

DP diamantové orovnávače nebroušené
Všechny typy Např. Mk1, Mk0, válcové, výkresové …
a servis

DP diamantové orovnávače vícezrnné
roletky, destičky, agregáty, ruční orovnávače …

orovnávací destičky Dr. Kaiser
s přírodním diamantem, nebo syntetickým
monokrystalem diamantu pro 100%
opakovatelnost orovnání

diamantové orovnávací kladky Dr. Kaiser
„tvarové, profilovací CNC, typu Reishauer …
a servis

BROUŠENÍ
SWISS MASTER diamantové a CBN brusivo
v keramických vazbách pro nejvyšší výkon

SWISS MASTER CERALOX brusivo
špičkové brusivo typu SG, a další vysoce produktivní brusiva

DP diamantové a CBN kotouče
tvary dle FEPA: 1A1, 1A1R, 11V9, 12A2 …
vazby: pryskyřičné a kovové

DP diamantové a CBN tělíska a kotouče
A8, 1A1 a 11A2 v keramické vazbě
od průměru 4 mm do 500 mm
diamantová a CBN tělíska Heson
1A1, 1A1W na kalených, nebo TK stopkách
v galvanické niklové vazbě
diamantové a CBN kotouče DIACUT
řezací, drážkovací a pro optické broušení,
šířka řezu - drážky od 0,10 mm, vyrobeno v USA

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ
DP nože z přírodního diamantu
zakázková výroba a servis

orovnávací zařízení Dr. Kaiser
kompletní zařízení s orovnávací kladkou

PKD a CBN břitové destičky BECKER
široký sortiment tvarů dle ISO i druhů PKD a CBN,
servis

orovnávací kotouče Dr. Kaiser
pro orovnávání a tvarování CBN kotoučů
v keramické vazbě

PKD a CBN systémy BECKER
tvarové nástroje FORMCUT, nástroje do otvorů MINICUT
a řada WNGX MONOCUT

OSTATNÍ DIAMANTOVÉ NÁSTROJE
diamantové pilníky HESON
široký sortiment tvarů, rozměrů a zrnitostí

DP diamantové pasty
zrnitostí od 0.001 mm

DP diamantová vnikací tělesa
do tvrdoměrů - Rockwell a Vickers

DP diamantové doteky
dle požadavků zákazníka
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PKD podložky, pravítka, doteky Dr. Kaiser
vysoce odolné proti otěru
např. pro bezhrotou brusku

