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Vážení obchodní přátelé,
prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší
společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové
listy ve formátu PDF.



Novinky: pneumatická leštička s turbínovým pohonem – typ PAT 260-085BX

Pneumatická leštička s turbínovým pohonem
Typ PAT 260-085BX
S potěšením Vám oznamujeme, že jsme zařadili do sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL úhlovou
turbínovou leštičku.
Název

Objednací číslo

PAT 260-085BX

310687G

Turbínová leštička je ideálním nářadím pro průmyslové použití. Díky své robustní konstrukci,
prakticky bezúdržbovému provozu a žádným dílům podléhajícím opotřebení nalezne uplatnění
v nepřetržitých provozech.
Zásadní výhodou turbínové leštičky je provoz bez nutnosti přimazávání stlačeného vzduchu a
dvojnásobný výkon v porovnání s konvenčními leštičkami s lamelovým motorem. Leštička
dosahuje výkonu 2,6 kW při pouhých 2,2 kilogramech hmotnosti.
Leštička je perfektní pro leštění i těžce dostupných rovných a zakřivených ploch (díky nízké
úhlové hlavě je zajištěn snadnější přístup). Nalezne uplatnění např. v automobilovém průmyslu
při výrobě karoserií, v loďařském průmyslu, ve strojírenství, při výrobě nábytku a dalších
oblastech průmyslu. Leštička nevyniká pouze díky optimálnímu poměru výkonu k hmotnosti,
nízkou spotřebou vzduchu, efektivitou, dlouhou životností, ale i snadnou, bezpečnou a
pohodlnou obsluhou, na což kladla firma DEPRAG při vývoji velký důraz.
Výhody:
 Provoz bez nutnosti přimazávání stlačeného vzduchu
 Optimální poměr výkonu a hmotnosti, maximální lešticí výsledek, dvojnásobný výkon
v porovnání s konvenčními leštičkami s lamelovým motorem, nízká spotřeba vzduchu
 Perfektní ovládání rukojetí ergonomického tvaru – na pravou nebo levou stranu, přídavná
rukojeť tlumí vibrace
 Bezpečnostní pojistka proti překročení limitních otáček
 Maximální přístupnost – perfektní pro aplikace ve stísněných prostorech
 Rukojeť otočná o 90° - ergonomické nastavení bezpečnostní páčky pro snadnější
zapnutí a manipulaci s bruskou při různých pracovních operacích.
 Interní mikrofiltr v rukojeti brusky proti vniknutí nečistot obsažených ve stlačeném
vzduchu.
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NOVINKY DEPRAG INDUSTRIAL
Technická data:
Pneumatická leštička
s turbínovým pohonem

Typ
Obj.č.
-1

PAT 260-085BX
310687G

Otáčky naprázdno
min
kW
Max. výkon
3
m /min
Spotřeba vzduchu naprázdno
3
m /min
Spotřeba vzduchu při max. výkonu
mm
Světlost přívodní hadice
mm
Vnější/vnitřní Ø lešticího kotouče
Max. obvodová rychlost
m/s
Hmotnost
kg
Hladina akustického tlaku LpA
dB/A
Závit na vřetenu
Napojení vzduchu
Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

8 500
2,6
0,63
2,25
13
180 (7“)/22,23
80
2,2
86
M14
G1/2“

Příslušenství na objednávku:
Servisní balíček, olej 250 ml (obj.č. 790083A), stahovák M62x1,5 na demontáž příruby (obj.č. 6095009), filtr Js12
20 micronů (obj.č. 6021281A), sada hadic Js13, 4m (obj.č. 315130A), otočný nátrubek G1/2“, Js16 (obj.č.
6021377), nátrubek otočný (obj.č. 6078628), hadicový nátrubek G1/2“/js16 + O-kroužek (obj.č. 6013767x802517).

Rozměrový náčrtek (údaje v mm):

PAT 260-085BX

Úhlová leštička s turbínovým pohonem je ve standardním sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL.
Oficiální prodej zahájen 6.6.2016
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