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Perii cu lamele
abrazive
l Lamele abrazive cu suport textil, moale 

si flexibil.
l Abrazivul este un amestec de corindon 

natural si artificial.
l Lamelele sunt montate radial într-un

miez din rãsinã sinteticã.
l Se utilizeazã la slefuirea finã si 

lustruirea sculelor si matritelor, în locuri 
greu accesibile la recipiente si apara-

te,
la slefuirea armaturilor din metale  
grele sau usoare ca si a celor din ote-

luri 
inoxidabile.

l Recomandate pentru netezirea si 
l Se obtine o structurã micrograficã

uniformã, fãrã proeminente.

Perii pentru
mãtuire
l Mãtuire uniformã, mãtuire în benzi, 

finisare mãtãsoasã, îndepãrtarea 
stratului de murdãrie si de oxizi de pe 
metale.

l În functie de granulatia utilizatã, se 
obtin diverse efecte de finisare a 
otelului, aliajelor de crom, cupru, 
alamã, aluminiu etc.

l Abrazivul este un amestec de corindon 
natural si artificial.

l Lamelele sunt montate radial într-un
miez din rãsinã sinteticã.

Perii combinate
l Combinatie de lamele abrazive pe

suport textil si pâslã abrazivã
l Prin alternarea celor douã tipuri de 

abraziv se obtine un efect de lustruire
ridicat.

Perii din pâslã abra-
zivã
l Pentru lucrãri foarte usoare.

Indicatii generale
l Presiunea asupra sculei va fi scazutã; o

presiune de lucru ridicatã conduce la 
uzurã prematurã.

l Dacã nu se face o evacuare bunã a 
spanului, nu va fi crescutã presiunea

de
lucru, ci va fi folositã o granulatie mai 
mare.

l Atentie la sensul de rotatie!
Periile se vor utiliza numai cu rotatie pe 
dreapta.

Dimensiuni Granu- Materiale Viteza U.A.
Ø x lãtime x coadã latie ce pot fi perifericã Art.-Nr.

mm prelucrate v=m/s
40 x 20 x 6

cca. 15-20
672 964 218

40 x 30 x 6 180/150 672 964 318 1
50 x 30 x 6

cca. 10-15
672 965 318

60 x 40 x 6 672 966 418

Dimensiuni Granu- Materiale Viteza U.A.
Ø x lãtime x coadã latie ce pot fi perifericã Art.-Nr.

mm prelucrate v=m/s
30 x 15 x 6 60 672 030 60
30 x 15 x 6 80 672 030 80
30 x 15 x 6 120 cca. 20-28 672 030 120
40 x 20 x 6 60 672 040 60
40 x 20 x 6 80 672 040 80 1
40 x 20 x 6 120 672 040 120
60 x 30 x 6 60

cca. 15-25
672 060 60

60 x 30 x 6 80 672 060 80
60 x 30 x 6 120 672 060 120

Otel forjat, fontã, otel
pentru matrite, platban-
dã din otel, zinc turnat,
neferoase, oteluri inoxi-

dabile, lemn

Dimensiuni Granu- Materiale Viteza U.A.
Ø x lãtime x coadã latie ce pot fi perifericã Art.-Nr.

mm prelucrate v=m/s
40 x 20 x 6

cca. 15-20
672 954 210

40 x 30 x 6 100 672 954 310 1
50 x 30 x 6

cca. 10-15
672 955 310

60 x 40 x 6 672 956 410

Otel forjat, fontã, otel
pentru matrite, platban-
dã din otel, zinc turnat,
neferoase, oteluri inoxi-

dabile, lemn

Otel forjat, fontã, 
otel pentru matrite, plat-

bandã din otel, 
zinc turnat, neferoase,

oteluri inoxidabile, lemn


