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Novinky: Pneumatická stacionární bruska GDS 030-250BXES

Pneumatická bruska GDS 030-250BXES
S potěšením Vám oznamujeme, že uvádíme na trh novou brusku s kleštinovým upínáním – typ
GDS 030-250BXES. Na základě požadavků našich zákazníků tímto rozšiřujeme řadu našich
brusek s flexibilním uložením vřetene s výkonem 300W o další typ s otáčkami 25000 min -¹.

Typ brusky

Objednací číslo

GDS 030-250BXES

6061300B

Výhody:


nízká hmotnost



ergonomické provedení a extrémně nízká hladina
vibrací výrazně usnadňující práci s bruskou



dlouhá životnost

Bruska ve spojení se speciálními tvrdokovými frézami nalezne využití při obrábění hliníkových
polotovarů a kovů z neželezných slitin používaných zejména při výrobě rychlovlaků,
v automobilovém průmyslu, při výrobě lodí, v leteckém průmyslu a mnoha dalších průmyslových
odvětvích.
Nízká hmotnost, ergonomický tvar tělesa rukojeti a především extrémně nízká hodnota vibrací
kleštinových brusek DEPRAG Industrial výrazně usnadňuje práci obslužnému personálu. Díky
tlumiči hluku bruska vykazuje extrémně nízké hladiny hluku.
Novinky DEPRAG INDUSTRIAL 3/2017
www.deprag.cz

© DEPRAG. Technické změny vyhrazeny

Technické parametry
Typ
Obj. č.
Otáčky naprázdno
Výkon
Spotřeba vzduchu při max. výkonu
Spotřeba vzduchu při naprázdno
Světlost přívodní hadice
Připojovací závit
Hmotnost
Max. ∅ tvrdokovové frézy
Max. ∅ brusného tělíska

GDS 030-250BXES
6061300B
-1
min
25 000
W
300
m3/min 0,46
m3/min 0,29
mm
JS 8
G 1/4" vnitřní
kg
0,57
mm
12
mm
25

Základní vybavení
Název
Kleština ø 6 mm
Převlečná matice
Klíč maticový 10 mm
Klíč maticový 14 mm
Vsuvka 25SF AK 13 SXN
Šroubení G1/4" 8 mm

Objednací číslo
6014315
310007
800402
800410
6072224
6074628

Příslušenství na zvláštní objednávku
Název
Kleština ø 1/8"
Kleština ø 3/16"
Kleština ø 1/4"
Kleština ø 3 mm
Kleština ø 4 mm
Kleština ø 5 mm
Náhradní sítko 65 μm

Objednací číslo
6014320
6014321
6014314
6014316
6014318
6014319
6078645

Rozměrový náčrtek
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