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l Cu cât operatia de curãtare preliminarã este
mai bine executatã, cu atât cea de lustruire
este mai rapidã si mai usoarã. Metalele tre-
buiesc curãtate în prealabil cu hârtie abrazi-
vã de granulatie  280 sau 320.

l Fiecare operatie trebuie executatã transver-
sal sau oblic fatã de operatia anterioarã.

l Important: Fiecare operatie trebuie exe-
cutatã cu multã grijã altfel orice gresealã va
fi mult mai vizibilã dupã lustruire.

l Un set separat de discuri de lustruire trebuie

utilizate cu fiecare tip de pastã. Aceasta pre-
vine amestecarea diferitelor tipuri de paste
de lustruit si implicit o influentã negativã
asupra suprafetei prelucrate.

l Discurile de lustruire neîmbâcsite necesitã o
presiune scãzutã.

l Urmele de pastã de lustruit pot fi îndepãrta-
te de pe suprafatã utilizând Curãtitorul de
frâne, Art. Nr. 890 108 7.

l Recomandãrile de utilizare sunt de caracter
general si depind de calitatea initialã a

suprafetei.
l Viteza recomandatã: cca. 25 m/sec. (corespun-

zãtor treptelor 4 - 6 la PM 200-E).
l Procedura si viteza corectã trebuie determi-

natã individual, de la caz la caz.
l Atentie,efectuati încercãri preliminare!

Lustruire

Super-lustruire Alte accesorii

Aplicati pasta cu
masina în regim
de functionare!

Poz. Denumire Art. Nr. Art. Nr. U.A. Otel Otel Metale 
Ø 150 mm Ø 200 mm buc. inox neferoase

5 Disc lustruire, tare, 
10-fire 673 03@ 150 673 03@ 200 3 + + +

7 Pastã lustruire, albã, 
160 x 70 x 70 mm 673 05@ 1 + + –

9 Pastã lustruire, albastrã, 
160 x 70 x 70 mm 673 05@ 3 – – +
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Poz Denumire Art. Nr. Art. Nr. U.A. Otel Otel Metale 
Ø 150 mm Ø 200 mm buc. inox neferoase

6 Disc lustruire, moale, 
10-fire 673 04@ 150 673 04@ 200 4 + + +

9 Pastã lustruire, albastrã, 
160 x 70 x 70 mm 673 05@ 3 1 + + +

Poz Denumire Art. Nr. U.A.
buc.

10 Protectie mânã 702 489 906
11 Suport mâner lateral 702 451 015
12 Dorn prindere M14,

domeniu de prindere
15 - 50 mm 702 451 010
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13 Cheie frontalã

pentru accesorii 702 489 904
14 Cheie                         pen-

tru accesorii 713 304 189
15 Protectie cablu,

lungime 1,5 m 585 210

Materiale ce pot fi prelucrate:
Otel inoxidabil, metale neferoase ca si
componente din sau acoperite cu material
plastic.

Discurile de lustruire sunt executate
dintr-un nou tip de material sintetic (tip
pâslã), foarte flexibil cu liant mecanic
pur, special creat pentru operatii de
lustruire de mare finete.
Avantaje:
l Putere de prelucrare de 3 ori mai

mare, ceea ce reduce considerabil
timpul necesar operatiei de lustruire.

l Greutate redusã pentru o mai bunã
manipulare în timpul lucrului.

l Presiunea de contact necesarã la
lustruire este redusã, ceea ce conferã
operatiei comoditate sporitã.

l Cost redus al operatiei datoritã con-
sumului redus de pastã de lustruit,
incomparabil mai mic fatã de discuri-
le clasice de lustruit.

l Suprafatã lustruitã fãrã linii datoritã
traiectorilor în permanentã schimba-
re ale elementelor abrazive ale discu-
lui.

Disc tare pentru
lustruit
Utilizare:
Lustruirea si pre-lustruirea materialelor
neferoase, în special aliaje usoare, lustrui-
rea otelurilor si otelurilor inoxidabile în
combinatie cu pasta de lustruit corespun-
zãtoare.
Materiale ce pot fi prelucrate:
Otel, otel inoxidabil si metale neferoase.

Disc moale pentru
lustruit
Utilizare: 
Super-finisarea celor mai multe materiale
lustruibile cu ajutorul pastei de lustruit.
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Observatii generale


