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WS760
PÁSOVÁ BRUSKA 
A LEŠTIČKA NA TRUBKY

Specializovaná bruska na trubky pro broušení, leštění i satinování, vyjímečná 
pro leštění již smontovaného zábradlí. Speciální 270o brusné rameno se 
automaticky přizpůsobí průmeru trubky. Snadná výměna brusných pásu 
pro různé druhy zrnitosti. Rukojeť lze našroubovat do tří různých poloh.

Zamčení otáček

Spínač

Výkonný 1200 W motor, s elektronikou pro udržení konstantní 
rychlosti pro hladký a rovnoměrný povrch, bez ohledu na 
zatížení motor udržuje stejnou rychlost otáček

Vysoce stabilní hnací kladka

Rám pro rukojeť a pohodlné držení

Kladky s vysokou stabilitou 
zabraňují tomu, aby se pásy 
v provozu rozjely

Plastový kufr 
572 mm x 362 mm x 238 mm

Plynulá regulace otáček

Brusný pás leštící, rouno Brusný pás

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ             
* Plastový kufr x1
* Boční rukojeť x1
* Brusný pás leštící, rouno (40 x 760 mm) x1 
* Brusný pás #120 (40 x 760 mm) x5
* Brusný pás #220 (40 x 760 mm) x5
* Brusný pás #120 (20 x 760 mm) x5
* Brusný pás #220 (20 x 760 mm) x5

Rychlá výměna brousících 
pásů bez nutnosti nástroje

ochrana proti přetížení Soft Start nast. otáčky konst. otáčky

 Model  WS760

 Příkon  1200 W

 Napětí 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

 Otáčky * 1600 - 3200 ot/min

 Rychlost brusného pásu 3 ~ 12 m/sec

 Rozměry brusného pásu (D x Š) 760 mm x 40 mm

 Šířka broušení min. 15 mm / max. 180 mm

 Max. šířka broušení 40 mm

 Max. úhel broušení 270o

 Soft Start a Ochrana proti přetížení  Ano

 Rozměry (D x Š x V) 530 mm x 370 mm x 215 mm

 Hmotnost 3.1 kg

Brusný pás leštící, rouno (40 x 760 mm)
Brusný pás #120 (40 x 760 mm)
Brusný pás #220 (40 x 760 mm)
Brusný pás #220 (20 x 760 mm)
Brusný pás #220 (20 x 760 mm)
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Samonapínací rameno

* V důsledku konstrukčního návrhu je volnoběžný počet otáček vůči počtu otáček v zatížení zhruba stejný.
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