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Präzision

mit Diamanten

Pomocí extra tvrdého brousku
s diamantovým
povlakem dosáhnete při broušení
velmi kvalitního břitu ostřeného
nástroje.

Standardně máme v nabídce 

dvě zrnitosti:

D35 pro jemné broušení,

D54 pro hrubé ostření.

K dispozici jsou tři velikosti.
Diamantové brousky jsou
zkonstruovány z kvalitního těla 
s vyměnitelnou hliníkovou 
rukojetí. Na celé ploše brusné 
desky je nanesen diamant.

Diamantová ostřící deska je
připevněná dle velikosti 2, nebo
4 šrouby k tělu.
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Použití diamantového
brousku

Diamantový brousek je díky extra tvrdým diamantům
ideální pro jemné a rychlé ruční ostřeni nožů a dalších
nástrojů z kalené oceli, slinutých karbidů a keramiky.
Při správném používání dochází k velmi malému
opotřebení, a tedy vysoce efektivnímu a ekonomickému
broušení. Diamantové brusné desky lze snadno v držáku
vyměnit.

Před začátkem ostření je nutné
provést navlhčení brousku vodou
nebo olejem. 
Nikdy nepoužívejte brousek suchý!

Při ostření je nutné
dodržovat nastavení čepele
nástroje vůči brousku v úhlu 20°.

Brouskem je třeba obtahovat tvar ostří, a to jedním
tahem od špičky k rukojeti a opačně po celé délce
ostří. V případě oboustranně broušeného ostří se
musí tento postup provádět i z druhé strany čepele,
viz obrázek.

V nabídce jsou k dispozici tato
provedení brousků

Rozměr brousku                Obj.-č.    Zrnitost*

200 x 70 mm W200/... D35 nebo D54

150 x 50 mm W150/... D35 nebo D54

120 x 25 mm W120/... D35 nebo D54

K dispozici jsou výměnné
diamantové desky

Rozměr brousku                Obj.-č.    Zrnitost*

200 x 70 mm W200/N/... D35 nebo D54

150 x 50 mm W150/N/... D35 nebo D54

120 x 25 mm W120/N/... D35 nebo D54

* Zrnitost
D35 jemné ostření
D54 hrubé ostření 
jiné zrnitosti jsou k dispozici na vyžádání
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